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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000205-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000205-81.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: VALDENI FRANCO 

DE LACERDA Vistos etc. Trata-se Ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Valdeni Franco Lacerda, todos qualificados, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a 

parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, com 

base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações 

da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada, 

determinando a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo PALIO 

Weekend Flex Adventure (LOCKER) 1.8 16V FLEX A/G 4, ano 2012/2013, 

chassi 9BD373175D5010016, placa OBA8667, cor branca e renavam n. 

479038880, descrito na inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante 

do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as 

alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade 

PROCEDI, conforme extrato anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL 

TOTAL via sistema RENAJUD (circulação, licenciamento e transferência), 

que deverá perdurar até a efetiva apreensão do bem. Uma vez informada 

a apreensão do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para 

retirada de tal restrição, na forma da norma legal supra mencionada (art. 

3º, § 10, inciso II, do Decreto-Lei). Para tanto, expeça-se o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos do depositário fiel 

indicado na inicial ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593-MS), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. No que tange ao pedido 

de fixação de multa diária no caso do descumprimento da liminar (item “6” 

da petição inicial), INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de 

previsão legal, já que o Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste 

sentido, a não ser na hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, 

caso a ação seja julgada improcedente, ocasião em que o credor fiduciário 

será condenado ao pagamento da multa. Quanto ao pedido contido no item 

“7” para que conste no mandado de busca e apreensão, caso o bem seja 

encontrado em Comarca distinta, a possibilidade de cumprimento da ordem 

judicial, independentemente de distribuição de carta precatória, INDEFIRO o 

pleito, uma vez que ocorrendo essa hipótese a parte deverá observar o 

que dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 (“A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo”. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Concedo os benefícios do 

art. 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o 

pedido de autorização de arrombamento por ausência de motivo para 

tanto. Atente-se a Secretaria da Vara de que as publicações via Dje 

devem ser feitas em nome dos advogados Antônio Samuel da Silveira e 

Jamil Alves de Souza. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 30 de janeiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000114-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000114-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES ARANTES Advogado(s) do 

reclamante: TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (3) Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), bem como juntar 

a planilha do débito objurgado, sob pena de indeferimento da inicial, em 

igual prazo, (artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015). 2) Após decorrido 

tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

5º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 901-42.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Havendo divergência nos cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos a Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, a elaboração do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na 

impugnação apresentada pela autarquia ré, INDEFIRO o pedido, uma vez 

que o juízo não está garantido, seja com penhora, caução ou depósito 

suficientes, conforme preconiza no § 6º do artigo 525 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118165 Nr: 6072-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 30/30v, para tanto, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar com o 

requerente e a criança, na forma requerida, devendo o laudo ser juntado 

no prazo de 20 (vinte) dias.

Juntado o laudo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CREI SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001218-52.2017.8.11.0007 

AUTOR: RONI CREI SOARES Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA 

MORAES ABOIN RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA e outros (2) Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por Roni Crei Soares contra o Município de Alta Floresta e 

Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados, visando, em 

síntese, que os entes públicos fossem compelidos a custear a realização 

de cirurgia plástica reparadora de reconstrução de uretra (por estar 

acometido por escaras isquiáticas bilaterais), bem como exames, leitos e 

medicamentos, e ainda, fornecerem transporte até o local da realização do 

tratamento. Procedidos os bloqueios online nas contas do Estado 

requerido ID’s 7360534 e 1006188), o médico apresentou nos autos as 

notas fiscais de cada profissional envolvido no procedimento cirúrgico 

individualizando o valor de cada um deles (cirurgião plástico, urologista, 

anestesiologista e instrumentista) e requereu a liberação dos honorários 

de cada profissional a ser depositado nas contas bancárias indiciadas 

nos autos (ID 10726850). O cirurgião plástico em nova manifestação nos 

autos informou que a cirurgia foi realizada no dia 08/12/2017, às 

07h03min., no Hospital Dois Pinheiros localizado em Sinop-MT (ID 

11072479), reiterando, na mesma manifestação o pedido de liberação dos 

honorários da equipe médica. Petição do Hospital e Maternidade Dois 

Pinheiros LTDA apresentando a nota fiscal no valor de R$ 10.301,89 (dez 

mil, trezentos e um reais e oitenta e nove centavos) referentes às 

despesas hospitalares do procedimento cirúrgico no qual foi submetido o 

autor e pedindo pela liberação do valor em espécie a ser depositado na 

conta bancária indicada (ID 11392394). Manifestação do Estado pedindo 

pela intimação do autor para juntar a documentação referente à cirurgia 

realizada nos autos (prontuário, fatura hospitalar e indicação médica), 

conforme petição de ID 11418815 e documentos que instruíram o pedido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, vejo que a tutela de urgência foi deferida 

obrigou o Estado requerido a promover o tratamento de saúde pleiteado na 

inicial, bem como ao fornecimento de medicamentos, o leito e o transporte 

em benefício do autor, no prazo de 10 (dez) dias. Diante da inércia do 

Estado em cumprir voluntariamente a decisão judicial, consoante se 

verifica nos autos, foram feitos dois bloqueios online nas contas do 

Estado de Mato Grosso, o primeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) e o segundo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 

complementação ao primeiro, conforme decisões e extratos de ordem de 

bloqueio via Sistema BACENJUD, todos acostados nos autos. O médico 

cirurgião plástico informou nos autos que o procedimento cirúrgico foi 

realizado em 08/12/2017, às 07h03min., no Hospital Dois Pinheiros 

localizado em Sinop-MT. Assim como, as notas fiscais da equipe médica 

correspondem com os valores apresentados no último orçamento, ou seja, 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o médico cirurgião plástico, 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o médico urologista, R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para anestesista e R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) para a instrumentista, consoante petições acostadas 

nos autos. E o Hospital e Maternidade Dois Pinheiros LTDA apresentando a 

nota fiscal no valor de R$ 10.301,89 (dez mil, trezentos e um reais e 

oitenta e nove centavos) referentes às despesas hospitalares do 

procedimento cirúrgico no qual foi submetido o autor, consoante 

manifestação e nota fiscal juntada nos autos. Destaco que o valor das 

despesas hospitalares ficou aquém do valor originalmente apresentado no 

último orçamento no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos 

reais). Dessa forma, o total gasto com o procedimento cirúrgico descrito 

na inicial perfaz o montante de R$ 32.801,89 (trinta e dois mil oitocentos e 

um reais e oitenta e nove reais), remanescendo o valor de R$ 17.198,81 

(dezessete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), o 

qual deve ser restituído ao Estado de Mato Grosso, ora requerido. Posto 

isso, DEFIRO o pedido de levantamento de valores pleiteados pelo médico 

cirurgião Assad Assad Nain, bem como pelo Hospital e Maternidade Dois 

Pinheiros LTDA, consoante manifestações, nos seus exatos termos, 

devendo a Secretaria da Vara expedir os alvarás judiciais em nome do 

médico cirurgião Assad Assad Nain, do médico urologista Evandro Garcia, 

do serviço de anestesiologia em favor de SAS - SERVIÇOS DE 

ANESTESIOLOGIA DE SINOP, da instrumentista Leia Cristina Pacheco 

Pereira e do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros LTDA, conforme dados 

constantes dos autos, devendo os valores serem transferidos para as 

contas bancárias indicadas nas manifestações, intimando-os desta 

decisão. Em relação ao saldo bloqueado remanescente de R$ 17.198,81 

(dezessete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), 

INTIME-SE o Estado de Mato de Grosso para que indique a conta bancária 

do Estado para o levantamento do dinheiro. Informada a conta expeça-se 

o alvará judicial em nome do Estado requerido. Após, INTIME-SE o autor 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos a documentação 

requerida pelo Estado de Mato Grosso, em sua última manifestação, 

consistente no prontuário, fatura hospitalar e indicação médica. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 5º 

de fevereiro de 2018. TIBERIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PALMEIRA DA SILVA (AUTOR)

VALDECYR JOSE THEODORO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

Intimação do representante da parte requerida, Dr. Rolff Milani de Carvalho 

OAB SP 84.441, acerca da decisão proferida nos autos (ID 10421203).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 161912 Nr: 7030-92.2017.811.0007

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 
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Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:60 dias

CITANDO(A, S): Sandra Gomes Costa, Cpf: 04549126175, Rg: 2379227-2 

SJSP MT Filiação: Maria de Lurdes Gomes Costa, data de nascimento: 

14/08/1984, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, convivente, domestica, 

Endereço: residente em local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ingressou com ação de destituição do poder familiar c.c. pedido de liminar 

no interesse do menor W.G.C. que se encontra institucionalizado na Casa 

Pinardi de Alta Floresta, em desfavor de sua genitora Sandra Gomes 

Costa. O menor fora acolhido institucionalmente em razão da situação de 

vulnerabilidade proporcionada por sua genitora, tendo sido deixado pela 

requerida aos cuidados de uma amiga, com o pretexto de ir para 

Cuiabá-MT, buscar outros filhos, haja vista que a requerida também havia 

deixado o outro filho menos sob os cuidados daquela, Foi constatado pela 

equipe interdisciplinar deste Juízo e pela equipe da Alta Complexidade do 

município a impossibilidade de retorno do infante ao seio familiar. O 

Ministério Público pugnou pela citação da genitora, sendo deferida a 

citação por edital.

DESPACHO: Vistos, Trata-se de procedimento instaurado pelo Ministério 

Público Estadual em face de Sandra Gomes Costa para a destituição do 

seu poder familiar sobre o filho W.G. C. Consta na inicial que a criança foi 

colhida institucionalmente porque estava em situação de risco em razão da 

negligência da genitora. Entendendo presentes os requisitos, o MPE pediu 

liminarmente a suspensão do poder familiar de Sandra Gomes Costa em 

relação ao filho Wanderson Gabriel Costa e requereu estudo psicossocial. 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Atenta ao pedido de 

suspensão liminar do poder familiar, embora se trate de medida extrema, 

constato elementos para fundamentação. Os relatórios e demais 

documentos carreados nos autos, evidenciam a falta de condições da 

genitora para exercer os deveres decorrentes do poder familiar sobre o 

menor, que, caso retorne ao convívio familiar, estará exposto à situação 

de grave risco à integridade física e psicológica. Sendo assim, entendo 

que o requerimento ministerial deve ser deferido, a fim de suspender o 

poder familiar da requerida. Com tais considerações, decido: 1 – 

SUSPENDO LIMINARMENTE o poder familiar da requerida Sandra Gomes 

Costa sobre Wanderson Gabriel Costa, nos termos do art.157, do 

ECRIAD.2 – Cite-se a demandada, por edital, com prazo de 60 dias. 3 – 

Decorrido o lapso temporal para contestação, vista ao MPE para 

manifestar quanto às provas que pretende produzir e conclusos. 4 – Às 

providências.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciária, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 3470-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação ou mediação para o dia 27 de setembro 

de 2016, às 13:00 Horas, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca de 

Alta Floresta, devendo a Secretaria de Vara providenciar o necessário 

para intimação das partes e de seus respectivos advogados constituídos.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 3470-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação ou mediação para o dia 27 de setembro 

de 2016, às 13:00 Horas, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca de 

Alta Floresta, devendo a Secretaria de Vara providenciar o necessário 

para intimação das partes e de seus respectivos advogados constituídos.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 3470-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos,

Vislumbrando que a controvérsia instaurada pelos envolvidos demanda 

ampla atividade probatória e considerando que a atual fase processual é a 

de cumprimento de sentença, entendo que a solução mais recomendada e 

célere para o caso poderá ser obtida por meio da autocomposição.

Para tanto, designo sessão de MEDIAÇÃO para o dia 09/05/2018, às 15h, 

que será realizada no CEJUSC desta comarca.

Intime-se o requerido na pessoa de seu advogado, devido ao fato de que 

os mandados pessoais tem sido devolvidos por impossibilidade de sua 

localização. Incumbe à secretaria retificar a representação do polo 

passivo e promover a intimação desta decisão.

 Intime-se a parte autora pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 6831-70.2017.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEdS, ANNS, GW, CRSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabriccio Petreli Tarosso - 

OAB:31.938/PR, Gerson Tarosso - OAB:24.017/PR, Isabella Tarsitano 

Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Rebeca Jorge do Amaral 

- OAB:86274/PR

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a)s patrono(a)s da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada.
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3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do 

Procurador da parte AUTORA, Dr. Macelo Brasil Saliba, OAB/MT 11.546-A, 

para que realize a juntada de instrumentos de mandato, tendo em vista que 

referidos documentos não acompanharam a petição, consoante ID 

10535296, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002137-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES PORTES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS HEINEN (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIA HELENA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

AROLDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADMILSON RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002137-41.2017.8.11.0007 Vistos. ACOLHO a cota 

ministerial sob o ID 11511203. Reitero a determinação sob o ID 10296367. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 1 de fevereiro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002775-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR CAZARINI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

RESSARCIMENTO da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), consoante ID 11412549. 

A guia para pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no 

banner “Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 – CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos 

no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002003-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO CASSIMIRO BARBOSA OAB - MS19276 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002003-14.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUCILENE DA SILVA SOARES RÉU: JOSÉ NATAL FERNANDES 

DA SILVA Vistos. Defiro o pedido Ministerial, portanto, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos cópia 

da sentença homologatória do acordo de Id n. 10003430. Alta Floresta, MT, 

29 de janeiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001277-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FABIO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001277-74.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCOS FABIO DE ASSIS Vistos. Indefiro o pedido retro, vez que carece 

de previsão legal. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe nos autos o atual endereço do requerido ou pugne o 

que entender de direito. Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 2017 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002744-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002744-54.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. DEFIRO o pedido de 

dilação de prazo realizado sob o ID 10419117. Com ou sem o aporte do 

determinado, transcorrido o prazo concedido, CERTIFIQUE-SE e façam-se 

os autos CONCLUSOS. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de 

novembro de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do atual CPC para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 93.787,89 (noventa e três mil, setecentos 

e oitenta e sete reais com oitenta e nove centavos). Fixo correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros 

moratórios de 1% a partir da citação do requerido (fl. 77).Em razão da 

sucumbência, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do débito.Intimem-se.Certificado o transito em 

julgado, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97516 Nr: 6051-43.2011.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria Zanrosso Félix de Abreu, José 

Maria Félix de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 4238-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebouças, Casarin & Cia Ltda, Francisca Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Santos Vieira, Rebouças, Casarin & 

Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105774 Nr: 1029-33.2013.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Lustosa Rei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT, Natalia Lopes Nunes - OAB:20.834 OAB/MT, Rita 

Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:SP/133.443, Robson Santos Ascenção - OAB:SP/231.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para manifestar acerca da certidão de fl. 63, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme determinado à fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125080 Nr: 2421-37.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Antonio Alves da Silva - OAB:19004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

e Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para que informe o endereço da parte requerida, 

conforme solicitado no ofício de fl. 122, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifest acerca do 

petitório de fls. 233/234, conforme determinado à fl. 237.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 5368-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Almeida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaurício Adolfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvan Martins da Silva - 

OAB:9.166/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 51.792,55, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 169 - atualizado até 05/01/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 170 

(disponibilizada no DJE nº 10190, de 31/01/2018 e publicado no dia 

01/02/2018).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 40-66.2009.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gregório de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - OAB:8101-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 
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OAB:10516/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Izabel 

Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar os Procuradores do 

requerente e requerido acerca da audiência designada para oitiva da 

testemunha Edgar Teodoro Borges e Rosângela Marques da Silva, na 

Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no dia 09/04/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 2365-14.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmerinda Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista que a justificativa dada pelo causídico da parte autora 

em não apresentar os dados bancários desta (apontados como sigilosos – 

fl.182), não é hábil para afastar o seu múnus profissional, INTIME-SE o 

nobre advogado para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar nos autos os 

dados necessários para a expedição do competente alvará, ou, 

COMPROVE a impossibilidade de fazê-lo, sob as penas da lei.

2) Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo contido no 

item “1”, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Maria Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a advogada subscrita à fl. 117 para que, no prazo de 15 

(quinze) dias junte aos autos o substabelecimento original de fl.117.

 2) Certifique-se a Secretaria de Vara acerca de eventual pedido de 

informações ao Agravo de Instrumento encartado às fls.147/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118878 Nr: 6625-61.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Aparecida Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134172 Nr: 7392-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorca Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – DEFIRO o requerimento de conversão de fls. 47/48 e, com fundamento 

no art. 4° do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014, CONVERTO a ação de busca e apreensão em ação executiva. 

Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, e 

retifiquem-se a atuação e distribuição.

2 - DETERMINO seja expedido Edital para a citação da parte executada, 

com prazo de 30 (trinta) dias para, no prazo de 3 dias, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil.

 3 – Transcorrido "in albis" o prazo do item "2", sem o aporte da resposta 

do réu, desde já NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

4 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos.

 5 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o 

caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba 

honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141903 Nr: 4005-08.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 41. EXPEÇA-SE conforme pugnado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111279 Nr: 6907-36.2013.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Stupp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando a certidão de fl.137, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130590 Nr: 5455-20.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza pereira Viginoti Brunca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141342 Nr: 3711-53.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sauro da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 1601-91.2010.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachel Fernandes Alencastro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilwagner José do Amaral, Micheles Regina 

Dall Igna do Amaral, Fabricio Cardoso da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido retro através do sistema RENAJUD, portanto, realizo a 

restrição de transferência dos bens encontrados à fl.771 cf. extrato 

anexo.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14673 Nr: 165-78.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Haasgma Pereira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15.

Outrossim, determino a expedição da 2ª via do formal de partilha de fl.73, 

devendo a requerente ser intimada na pessoa da causídica subscritora de 

fl.79, para no prazo de 10 (dez) dias, retirar o respectivo formal.

Decorrido in albis o prazo do parágrafo anterior, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137871 Nr: 1823-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Farias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Flaviany 

Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em 

desfavor de MARIA DE FÁTIMA FARIAS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 42/43, o advogado da parte exequente e a 

executada entabularam acordo no que concerne aos honorários 

sucumbenciais, homologado por esta Magistrada à fl. 44, oportunidade em 

que o feito foi suspenso até a comprovação do pagamento.

Após o decurso do prazo de suspensão (certidão de fl. 47), instado a se 

manifestar por meio dos advogados constituídos (fl. 48), o exequente 

permaneceu inerte (fl. 49).

À fl. 51/v, intimação pessoal do exequente para dar andamento no feito, 

sob pena de extinção.

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista o silêncio do causídico, considero quitado o débito objeto 

do acordo de fls. 42/43, e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo 

Civil, no que concerne aos honorários sucumbenciais.

Por outro lado, tocante ao débito principal, cujo credor é a COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT, por ausência de impulso 

processual pela parte exequente, vez que devidamente intimada para 

tanto (fl. 51/v), com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários sucumbenciais.

CONDENO a parte exequente às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, O ARQUIVO com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000055-37.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RONAN PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Relatório dispensado em face do 
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permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora devidamente 

intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 8327655 não 

apresentou dentro do prazo legal o comprovante de endereço em seu 

nome, conforme certidão de evento n.º 11299996. Somente quando 

comprovado o domicílio da parte autora é que se pode ter o devido 

conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo 

que se torna imprescindível aquela providência probatória quanto ao 

endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, tendo a 

julgadora oportunizado a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora 

dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV 

e I, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001303-72.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos nos ID n.º 6730987 pela parte autora, na qual requer 

análise do pedido de justiça gratuita, bem como reapreciação do pedido 

contido no ID n.º 5830969, no qual requereu a desistência da ação, por 

inexistência de interesse na causa. Também houve embargos de 

declaração por parte do requerido ID n.º 6806627, requerendo a análise 

das provas anexadas na contestação, bem como confissão do débito por 

parte da autora no ID n.º 5830969, com o fim de julgar improcedente a 

ação e reconhecer a legalidade da inscrição nos órgão proteção do 

crédito. É o necessário. DECIDO. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 

preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 

49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com 

efeito, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. Relativamente aos embargos propostos pela 

parte autora no ID n.º 6730987, acolho para suprir a omissão quanto a 

análise do pedido de desistência da ação. Registro que no caso concreto 

é inviável a homologação do pedido de desistência da ação formulado pela 

autora no Id nº 5830969, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 

do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta 

evidente no caso dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o 

reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a 

verdade dos fatos. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a sentença não é 

o ato judicial para a análise do pedido de justiça gratuita nos juizados 

especiais, sendo tal pretensão apreciada, em regra, na decisão de 

admissibilidade do recurso inominado. Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos pela parte requerida 

no ID n.º 6806627 merecem ser conhecidos em razão da omissão no 

julgado. In casu, vejo que existe omissão na sentença, pois nela não 

houve apontamento preciso quanto aos documentos anexados no ID n.º 

5819006 bem como consideração da petição de ID n.º 6806627, na qual a 

parte autora confessa a existência do débito. Sendo assim, CONHEÇO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 6730987 para suprir a 

omissão e NÃO homologar o pedido de desistência, com suporte no 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Por fim, não merece acolhimento os 

embargos no que se refere ao pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

6806627 para suprir a omissão e alterar o dispositivo da sentença: “Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 5% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 

Publique-se. Intimem-se”. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário quando aos ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, em 

decorrência da decisão anterior. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000352-44.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ADRIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora jamais ter 

contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, indenização 

por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré 

anexou contestação e documento idôneo no qual demonstra seu crédito 

em que o reclamante é titular de uma conta corrente aberta junto ao banco 

em data de 13/02/2013, em que celebrou um contrato de financiamento de 

bens e/ou serviços – CDC – PF, para aquisição de materiais de construção 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para pagamento em 12 (doze 

parcelas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 195,87 (cento 

e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), todavia, o reclamante 
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efetuou o pagamento apenas e tão somente da 1ª (primeira) parcela, 

ocasionando, assim, a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar o alegado anexou aos 

autos cópia do contrato, documentos pessoais do autor, comprovante de 

endereço e renda, ID n.º 9815654. Diante de tal prova, forçoso concluir 

que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BATISTA TARTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000440-19.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BATISTA TARTARI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCARD 

S/A, onde o Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente indevida por ordem 

da Reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva 

negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e 

sustentando que a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu 

de forma regular ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, 

o pagamento tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Inicialmente resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

diversas faturas comprovando a utilização regular dos serviços, inclusive 

originados na própria comarca de Alta Floresta-MT, cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, impera constar que as 

respectivas faturas juntadas constam a informação que são efetuadas 

por meio de débito automático em conta-corrente, o que no entendimento 

deste juízo foram suficientemente satisfatórias a fim de comprovar a 

utilização regular dos serviços bancários pelo Reclamante. Outrossim, 

importante dar relevo que o Reclamante não impugnou a contestação 

apresentada de forma específica, momento que tinha para contrapor as 

alegações da parte Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, uma vez que a 

impugnação apresentada é totalmente genérica. Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços com posterior 

inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MATIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

inadimplência de faturas de cartão de crédito ensejou a inscrição do nome 

da autora em cadastros restritivos de crédito. A demandante não logrou 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, articulados na inicial, a 

teor do que estabelece o art. 333, I, do CPC, ônus que lhe cabia e do qual 

não se desincumbiu. Ausente a prática de qualquer ato ilícito pelo réu 

capaz de ensejar a sua responsabilização. Aplicação do art. 557, caput, 

do CPC. (RI 4386/2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010)” Daí 

porque se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a 

reparação por danos morais, tampouco declaração de inexistência de 
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débitos, tendo em vista a existência de débitos regulares inadimplidos pelo 

autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2018 às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA HARUKA KIKUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODERLEI ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001266-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCILEIDE DE ARAUJO 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante 

propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais, 

aduzindo que vem sofrendo cobranças indevidas em seus créditos, bem 

como tentou por diversas vezes contato administrativo com a empresa 

Reclamada a fim de buscar por uma solução, inclusive por meio de 

reclamação perante o PROCON local, sem no entanto lograr êxito na busca 

por uma solução, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que as 

cobranças dos valores nos créditos da parte autora são totalmente 

devidos, pois houve a devida contratação dos serviços, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em descontos 

indevidos de saldo de recarga – a parte Reclamante não está dispensada 

de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar os 

supostos danos morais sofridos em razão dos fatos narrados à exordial, 

pois a jurisprudência dominante é no sentido que o simples desconto de 

créditos não é suficiente a amparar qualquer pleito de cunho indenizatório. 

Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I do Código de Processo 

Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; Nesse sentido: “Ementa: CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA CELULAR. 

SISTEMA PRÉ-PAGO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CRÉDITOS. PROVA 

NÃO PRODUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Narrou a autora 

que possui plano pré-pago de telefonia contratado com a empresa ré. Nos 

meses de março e abril de 2013 percebeu que estavam ocorrendo 

descontos indevidos de seus créditos e que efetuou 4 recargas das quais 

não fez uso, face ao desconto imediato dos mesmos. Postulou a 

restituição dobrada dos valores descontados indevidamente e a 

condenação da ré em danos morais. A ré, por sua vez, disse que a 

requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de 

danos materiais e morais a justificar restituição e reparação pecuniária. A 
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autora não fez prova de suas alegações, o que lhe competia. A ré, a seu 

turno, fez prova de que, no período citado pela autora, esta fez uso do 

telefone, conforme extratos juntados. Sentença de improcedência mantida 

por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004898169, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/05/2014). TJ-RS - 

Recurso Cível 71004898169 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 16/05/2014” 

Daí porque se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a 

reparação por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte autora, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pelo d. Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001266-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCILEIDE DE ARAUJO 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante 

propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais, 

aduzindo que vem sofrendo cobranças indevidas em seus créditos, bem 

como tentou por diversas vezes contato administrativo com a empresa 

Reclamada a fim de buscar por uma solução, inclusive por meio de 

reclamação perante o PROCON local, sem no entanto lograr êxito na busca 

por uma solução, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que as 

cobranças dos valores nos créditos da parte autora são totalmente 

devidos, pois houve a devida contratação dos serviços, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em descontos 

indevidos de saldo de recarga – a parte Reclamante não está dispensada 

de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar os 

supostos danos morais sofridos em razão dos fatos narrados à exordial, 

pois a jurisprudência dominante é no sentido que o simples desconto de 

créditos não é suficiente a amparar qualquer pleito de cunho indenizatório. 

Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I do Código de Processo 

Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; Nesse sentido: “Ementa: CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA CELULAR. 

SISTEMA PRÉ-PAGO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CRÉDITOS. PROVA 

NÃO PRODUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Narrou a autora 

que possui plano pré-pago de telefonia contratado com a empresa ré. Nos 

meses de março e abril de 2013 percebeu que estavam ocorrendo 

descontos indevidos de seus créditos e que efetuou 4 recargas das quais 

não fez uso, face ao desconto imediato dos mesmos. Postulou a 

restituição dobrada dos valores descontados indevidamente e a 

condenação da ré em danos morais. A ré, por sua vez, disse que a 

requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de 

danos materiais e morais a justificar restituição e reparação pecuniária. A 

autora não fez prova de suas alegações, o que lhe competia. A ré, a seu 

turno, fez prova de que, no período citado pela autora, esta fez uso do 

telefone, conforme extratos juntados. Sentença de improcedência mantida 

por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004898169, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/05/2014). TJ-RS - 

Recurso Cível 71004898169 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 16/05/2014” 

Daí porque se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a 

reparação por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte autora, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pelo d. Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERALDA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001453-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NIVERALDA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente afasto preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela Reclamada ELETROMAR, ao argumento de não ser a 

fabricante do produto, vez que o parágrafo único do art. 7º c/c art. 18, 

ambos do CDC, preconizam a responsabilidade civil objetiva dos 

fornecedores nas relações consumeristas, in verbis: “Art. 7º. (...) 

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo” “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.”. Rejeito ainda a preliminar aventada pela 

defesa da empresa SAMSUNG no tocante à incompetência deste juízo 

para processamento da demanda, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 
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à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovida por NIVERALDA PEREIRA DE ARAÚJO 

em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA, na qual alega que na data de 22/03/2017 adquiriu um smartphone 

produzido pela segunda reclamada a fim de presentear sua neta e, após 

passados alguns dias da compra do aparelho, o mesmo veio a apresentar 

defeitos em seu funcionamento. Aduz que tentou de todas as formas 

efetuar a troca do produto defeituoso, não obtendo êxito. Assim, 

procederam com o envio do aparelho para reparos, sendo devolvido com 

o mesmo problema, razão pela qual pugna pela condenação das 

Reclamadas a devolver o valor pago pelo produto defeituoso ou sua 

substituição, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Em sua peça contestatória as 

Reclamadas refutam os argumentos lançados pela Reclamante, aduzindo, 

em síntese, quanto a ausência de responsabilidade quanto ao alegado 

defeito no produto, bem como que não praticaram qualquer conduta ilícita 

que tivesse o condão de gerar indenização por danos morais, visto que 

procederam com o reparo dentro do prazo legal, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação 

de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação às 

Reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Fato incontroverso nos autos é que a 

Reclamante adquiriu o aparelho celular junto à primeira Reclamada 

(ELETROMAR) que apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso. 

O cerne da demanda gira em torno, em síntese, do descontentamento do 

consumidor/Reclamante do produto adquirido das Reclamadas. Em 

complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em 

decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma 

expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privada do 

bem, além de que, quando houve a entrega, o bem veio apresentando os 

mesmos problemas. O inadimplemento contratual por parte das 

Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso na solução do 

problema. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o consumidor a 

ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto inadequado ao fim 

a que se destina e não sendo sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) 

dias, pode ser exigido do fornecedor: i) a substituição do produto, ii) a 

restituição do valor pago ou o iii) abatimento proporcional do preço. Nesse 

diapasão, a jurisprudência: “APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Verificada a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica da autora que adquiriu aparelho para utilização em 

seu trabalho, cabe a flexibilização do conceito de consumidor, 

autorizando-se a aplicação das normas consumeristas. VÍCIO DO 

PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESFAZIMENTO 

DO NEGÓCIO. (...). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E 

DANOS. (...) In casu, evidenciado o vício de qualidade do bem, sem que a 

requerida, no prazo legal, tenham sanado o defeito, tem direito à 

consumidora à restituição danos decorrentes do desfazimento do negócio. 

Inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” 

(Apelação Cível Nº 70042676122, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 29/03/2012) No 

caso em exame, o vício do produto adquirido pela Reclamante exsurge do 

termo de coleta para encaminhamento a assistência técnica autorizada, 

sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela 

parte Reclamante no sentido de que tentou de todas as formas solucionar 

a questão administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Ora, quando o artigo 18 

do CDC menciona que o vício deve tornar o produto impróprio para o 

consumo ou lhe diminuir o valor, evidentemente que tais requisitos devem 

ser observados diante do caso concreto e em relação às legítimas 

expectativas do consumidor. Essa, aliás, a inteligência do artigo 18, §6º, II 

e III do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “Art. 18(...) §6º: 

São impróprios ao uso e consumo: II - os produtos deteriorados, alterados, 

adulterados, avariados, (...) III - os produtos que por qualquer motivo, se 

revelem inadequados ao fim que se destinam.” Nesse contexto, não 

restam dúvidas quanto a obrigação das Reclamadas, mormente, porque no 

caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os 

fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do 

produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem 

qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual 

cláusula de exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se 

olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis 

diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte 

Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as 

Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de 

forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em 

dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como 

determina a Lei. Demais disso, poderia a própria Reclamada ELETROMAR 

ter se engajado na solução do problema apresentado pela parte 

Reclamante, e não imputar a responsabilidade exclusivamente ao 

fabricante do produto. DO DANO MORAL Quanto aos danos morais 

cumpre ressaltar que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano 

moral causado no caso em exame, tendo em vista o descaso e a 

desconsideração com que foi tratada a consumidora, a qual adquiriu 

produto com o objetivo de presentear sua neta e se viu privada da 

comodidade que este a proporcionaria, em virtude da desídia das 

reclamadas. Fatos como este não podem chegar ao Poder Judiciário, 

deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; verifico que restou 

estampada a desídia das Reclamadas para a Reclamante, o que acarreta 

na típica lesão moral, o que atinge o direito subjetivo, pois até a presente 

data o problema não restou solucionado, a expectativa foi frustrada, as 

consequências da má prestação do serviço não há dúvida que atingem 

qualquer cidadão, configurando-se o dano in re ipsa, porquanto a prova 

da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. Quanto ao quantum, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio-pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. No caso em comento, a 

parte Reclamante não forneceu dados suficientes para extrair suas reais 

condições econômicas ou aferir o seu patrimônio, de modo que, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida e os valores 

envolvidos, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

Reclamante. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o mais que nos 

autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para: 

A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes; B) CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem 

solidariamente a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) 

CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte 

autora a quantia de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais) à título de 

restituição do produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da compra 

produto, conforme nota fiscal juntada. DETERMINO, ainda, que a parte 

Reclamante coloque à disposição das Reclamadas o produto defeituoso, 

devendo, para tanto, viabilizar a retirada quando da data e horário a ser 

convencionado entre as partes, mediante recibo a ser juntado aos autos, 

isso com o fim de evitar enriquecimento ilícito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 
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9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001453-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NIVERALDA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente afasto preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela Reclamada ELETROMAR, ao argumento de não ser a 

fabricante do produto, vez que o parágrafo único do art. 7º c/c art. 18, 

ambos do CDC, preconizam a responsabilidade civil objetiva dos 

fornecedores nas relações consumeristas, in verbis: “Art. 7º. (...) 

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo” “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.”. Rejeito ainda a preliminar aventada pela 

defesa da empresa SAMSUNG no tocante à incompetência deste juízo 

para processamento da demanda, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovida por NIVERALDA PEREIRA DE ARAÚJO 

em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA, na qual alega que na data de 22/03/2017 adquiriu um smartphone 

produzido pela segunda reclamada a fim de presentear sua neta e, após 

passados alguns dias da compra do aparelho, o mesmo veio a apresentar 

defeitos em seu funcionamento. Aduz que tentou de todas as formas 

efetuar a troca do produto defeituoso, não obtendo êxito. Assim, 

procederam com o envio do aparelho para reparos, sendo devolvido com 

o mesmo problema, razão pela qual pugna pela condenação das 

Reclamadas a devolver o valor pago pelo produto defeituoso ou sua 

substituição, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Em sua peça contestatória as 

Reclamadas refutam os argumentos lançados pela Reclamante, aduzindo, 

em síntese, quanto a ausência de responsabilidade quanto ao alegado 

defeito no produto, bem como que não praticaram qualquer conduta ilícita 

que tivesse o condão de gerar indenização por danos morais, visto que 

procederam com o reparo dentro do prazo legal, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação 

de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação às 

Reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Fato incontroverso nos autos é que a 

Reclamante adquiriu o aparelho celular junto à primeira Reclamada 

(ELETROMAR) que apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso. 

O cerne da demanda gira em torno, em síntese, do descontentamento do 

consumidor/Reclamante do produto adquirido das Reclamadas. Em 

complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em 

decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma 

expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privada do 

bem, além de que, quando houve a entrega, o bem veio apresentando os 

mesmos problemas. O inadimplemento contratual por parte das 

Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso na solução do 

problema. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o consumidor a 

ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto inadequado ao fim 

a que se destina e não sendo sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) 

dias, pode ser exigido do fornecedor: i) a substituição do produto, ii) a 

restituição do valor pago ou o iii) abatimento proporcional do preço. Nesse 

diapasão, a jurisprudência: “APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Verificada a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica da autora que adquiriu aparelho para utilização em 

seu trabalho, cabe a flexibilização do conceito de consumidor, 

autorizando-se a aplicação das normas consumeristas. VÍCIO DO 

PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESFAZIMENTO 

DO NEGÓCIO. (...). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E 

DANOS. (...) In casu, evidenciado o vício de qualidade do bem, sem que a 

requerida, no prazo legal, tenham sanado o defeito, tem direito à 

consumidora à restituição danos decorrentes do desfazimento do negócio. 

Inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” 

(Apelação Cível Nº 70042676122, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 29/03/2012) No 

caso em exame, o vício do produto adquirido pela Reclamante exsurge do 

termo de coleta para encaminhamento a assistência técnica autorizada, 

sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela 

parte Reclamante no sentido de que tentou de todas as formas solucionar 

a questão administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Ora, quando o artigo 18 

do CDC menciona que o vício deve tornar o produto impróprio para o 

consumo ou lhe diminuir o valor, evidentemente que tais requisitos devem 

ser observados diante do caso concreto e em relação às legítimas 

expectativas do consumidor. Essa, aliás, a inteligência do artigo 18, §6º, II 

e III do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “Art. 18(...) §6º: 

São impróprios ao uso e consumo: II - os produtos deteriorados, alterados, 

adulterados, avariados, (...) III - os produtos que por qualquer motivo, se 

revelem inadequados ao fim que se destinam.” Nesse contexto, não 

restam dúvidas quanto a obrigação das Reclamadas, mormente, porque no 

caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os 

fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do 

produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem 

qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual 

cláusula de exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se 

olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis 

diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte 

Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as 

Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de 

forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em 

dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como 

determina a Lei. Demais disso, poderia a própria Reclamada ELETROMAR 

ter se engajado na solução do problema apresentado pela parte 

Reclamante, e não imputar a responsabilidade exclusivamente ao 

fabricante do produto. DO DANO MORAL Quanto aos danos morais 

cumpre ressaltar que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano 

moral causado no caso em exame, tendo em vista o descaso e a 

desconsideração com que foi tratada a consumidora, a qual adquiriu 

produto com o objetivo de presentear sua neta e se viu privada da 

comodidade que este a proporcionaria, em virtude da desídia das 
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reclamadas. Fatos como este não podem chegar ao Poder Judiciário, 

deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; verifico que restou 

estampada a desídia das Reclamadas para a Reclamante, o que acarreta 

na típica lesão moral, o que atinge o direito subjetivo, pois até a presente 

data o problema não restou solucionado, a expectativa foi frustrada, as 

consequências da má prestação do serviço não há dúvida que atingem 

qualquer cidadão, configurando-se o dano in re ipsa, porquanto a prova 

da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. Quanto ao quantum, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio-pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. No caso em comento, a 

parte Reclamante não forneceu dados suficientes para extrair suas reais 

condições econômicas ou aferir o seu patrimônio, de modo que, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida e os valores 

envolvidos, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

Reclamante. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o mais que nos 

autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para: 

A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes; B) CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem 

solidariamente a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) 

CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte 

autora a quantia de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais) à título de 

restituição do produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da compra 

produto, conforme nota fiscal juntada. DETERMINO, ainda, que a parte 

Reclamante coloque à disposição das Reclamadas o produto defeituoso, 

devendo, para tanto, viabilizar a retirada quando da data e horário a ser 

convencionado entre as partes, mediante recibo a ser juntado aos autos, 

isso com o fim de evitar enriquecimento ilícito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001453-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NIVERALDA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente afasto preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela Reclamada ELETROMAR, ao argumento de não ser a 

fabricante do produto, vez que o parágrafo único do art. 7º c/c art. 18, 

ambos do CDC, preconizam a responsabilidade civil objetiva dos 

fornecedores nas relações consumeristas, in verbis: “Art. 7º. (...) 

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo” “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.”. Rejeito ainda a preliminar aventada pela 

defesa da empresa SAMSUNG no tocante à incompetência deste juízo 

para processamento da demanda, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovida por NIVERALDA PEREIRA DE ARAÚJO 

em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA, na qual alega que na data de 22/03/2017 adquiriu um smartphone 

produzido pela segunda reclamada a fim de presentear sua neta e, após 

passados alguns dias da compra do aparelho, o mesmo veio a apresentar 

defeitos em seu funcionamento. Aduz que tentou de todas as formas 

efetuar a troca do produto defeituoso, não obtendo êxito. Assim, 

procederam com o envio do aparelho para reparos, sendo devolvido com 

o mesmo problema, razão pela qual pugna pela condenação das 

Reclamadas a devolver o valor pago pelo produto defeituoso ou sua 

substituição, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Em sua peça contestatória as 

Reclamadas refutam os argumentos lançados pela Reclamante, aduzindo, 

em síntese, quanto a ausência de responsabilidade quanto ao alegado 

defeito no produto, bem como que não praticaram qualquer conduta ilícita 

que tivesse o condão de gerar indenização por danos morais, visto que 

procederam com o reparo dentro do prazo legal, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação 

de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação às 

Reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Fato incontroverso nos autos é que a 

Reclamante adquiriu o aparelho celular junto à primeira Reclamada 

(ELETROMAR) que apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso. 

O cerne da demanda gira em torno, em síntese, do descontentamento do 

consumidor/Reclamante do produto adquirido das Reclamadas. Em 

complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em 

decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma 

expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privada do 

bem, além de que, quando houve a entrega, o bem veio apresentando os 

mesmos problemas. O inadimplemento contratual por parte das 

Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso na solução do 

problema. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o consumidor a 

ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto inadequado ao fim 

a que se destina e não sendo sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) 

dias, pode ser exigido do fornecedor: i) a substituição do produto, ii) a 

restituição do valor pago ou o iii) abatimento proporcional do preço. Nesse 

diapasão, a jurisprudência: “APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Verificada a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica da autora que adquiriu aparelho para utilização em 

seu trabalho, cabe a flexibilização do conceito de consumidor, 

autorizando-se a aplicação das normas consumeristas. VÍCIO DO 

PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESFAZIMENTO 
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DO NEGÓCIO. (...). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E 

DANOS. (...) In casu, evidenciado o vício de qualidade do bem, sem que a 

requerida, no prazo legal, tenham sanado o defeito, tem direito à 

consumidora à restituição danos decorrentes do desfazimento do negócio. 

Inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” 

(Apelação Cível Nº 70042676122, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 29/03/2012) No 

caso em exame, o vício do produto adquirido pela Reclamante exsurge do 

termo de coleta para encaminhamento a assistência técnica autorizada, 

sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela 

parte Reclamante no sentido de que tentou de todas as formas solucionar 

a questão administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Ora, quando o artigo 18 

do CDC menciona que o vício deve tornar o produto impróprio para o 

consumo ou lhe diminuir o valor, evidentemente que tais requisitos devem 

ser observados diante do caso concreto e em relação às legítimas 

expectativas do consumidor. Essa, aliás, a inteligência do artigo 18, §6º, II 

e III do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “Art. 18(...) §6º: 

São impróprios ao uso e consumo: II - os produtos deteriorados, alterados, 

adulterados, avariados, (...) III - os produtos que por qualquer motivo, se 

revelem inadequados ao fim que se destinam.” Nesse contexto, não 

restam dúvidas quanto a obrigação das Reclamadas, mormente, porque no 

caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os 

fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do 

produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem 

qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual 

cláusula de exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se 

olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis 

diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte 

Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as 

Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de 

forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em 

dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como 

determina a Lei. Demais disso, poderia a própria Reclamada ELETROMAR 

ter se engajado na solução do problema apresentado pela parte 

Reclamante, e não imputar a responsabilidade exclusivamente ao 

fabricante do produto. DO DANO MORAL Quanto aos danos morais 

cumpre ressaltar que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano 

moral causado no caso em exame, tendo em vista o descaso e a 

desconsideração com que foi tratada a consumidora, a qual adquiriu 

produto com o objetivo de presentear sua neta e se viu privada da 

comodidade que este a proporcionaria, em virtude da desídia das 

reclamadas. Fatos como este não podem chegar ao Poder Judiciário, 

deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; verifico que restou 

estampada a desídia das Reclamadas para a Reclamante, o que acarreta 

na típica lesão moral, o que atinge o direito subjetivo, pois até a presente 

data o problema não restou solucionado, a expectativa foi frustrada, as 

consequências da má prestação do serviço não há dúvida que atingem 

qualquer cidadão, configurando-se o dano in re ipsa, porquanto a prova 

da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. Quanto ao quantum, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio-pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. No caso em comento, a 

parte Reclamante não forneceu dados suficientes para extrair suas reais 

condições econômicas ou aferir o seu patrimônio, de modo que, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida e os valores 

envolvidos, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

Reclamante. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o mais que nos 

autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para: 

A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes; B) CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem 

solidariamente a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) 

CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte 

autora a quantia de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais) à título de 

restituição do produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da compra 

produto, conforme nota fiscal juntada. DETERMINO, ainda, que a parte 

Reclamante coloque à disposição das Reclamadas o produto defeituoso, 

devendo, para tanto, viabilizar a retirada quando da data e horário a ser 

convencionado entre as partes, mediante recibo a ser juntado aos autos, 

isso com o fim de evitar enriquecimento ilícito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001453-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NIVERALDA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente afasto preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela Reclamada ELETROMAR, ao argumento de não ser a 

fabricante do produto, vez que o parágrafo único do art. 7º c/c art. 18, 

ambos do CDC, preconizam a responsabilidade civil objetiva dos 

fornecedores nas relações consumeristas, in verbis: “Art. 7º. (...) 

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo” “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.”. Rejeito ainda a preliminar aventada pela 

defesa da empresa SAMSUNG no tocante à incompetência deste juízo 

para processamento da demanda, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovida por NIVERALDA PEREIRA DE ARAÚJO 

em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA, na qual alega que na data de 22/03/2017 adquiriu um smartphone 
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produzido pela segunda reclamada a fim de presentear sua neta e, após 

passados alguns dias da compra do aparelho, o mesmo veio a apresentar 

defeitos em seu funcionamento. Aduz que tentou de todas as formas 

efetuar a troca do produto defeituoso, não obtendo êxito. Assim, 

procederam com o envio do aparelho para reparos, sendo devolvido com 

o mesmo problema, razão pela qual pugna pela condenação das 

Reclamadas a devolver o valor pago pelo produto defeituoso ou sua 

substituição, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Em sua peça contestatória as 

Reclamadas refutam os argumentos lançados pela Reclamante, aduzindo, 

em síntese, quanto a ausência de responsabilidade quanto ao alegado 

defeito no produto, bem como que não praticaram qualquer conduta ilícita 

que tivesse o condão de gerar indenização por danos morais, visto que 

procederam com o reparo dentro do prazo legal, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação 

de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação às 

Reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Fato incontroverso nos autos é que a 

Reclamante adquiriu o aparelho celular junto à primeira Reclamada 

(ELETROMAR) que apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso. 

O cerne da demanda gira em torno, em síntese, do descontentamento do 

consumidor/Reclamante do produto adquirido das Reclamadas. Em 

complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em 

decorrência do não reparo do produto no prazo ajustado, já que criou uma 

expectativa legítima de recebê-lo no prazo pactuado e ficou privada do 

bem, além de que, quando houve a entrega, o bem veio apresentando os 

mesmos problemas. O inadimplemento contratual por parte das 

Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso na solução do 

problema. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o consumidor a 

ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto inadequado ao fim 

a que se destina e não sendo sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) 

dias, pode ser exigido do fornecedor: i) a substituição do produto, ii) a 

restituição do valor pago ou o iii) abatimento proporcional do preço. Nesse 

diapasão, a jurisprudência: “APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Verificada a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica da autora que adquiriu aparelho para utilização em 

seu trabalho, cabe a flexibilização do conceito de consumidor, 

autorizando-se a aplicação das normas consumeristas. VÍCIO DO 

PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESFAZIMENTO 

DO NEGÓCIO. (...). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E 

DANOS. (...) In casu, evidenciado o vício de qualidade do bem, sem que a 

requerida, no prazo legal, tenham sanado o defeito, tem direito à 

consumidora à restituição danos decorrentes do desfazimento do negócio. 

Inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” 

(Apelação Cível Nº 70042676122, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 29/03/2012) No 

caso em exame, o vício do produto adquirido pela Reclamante exsurge do 

termo de coleta para encaminhamento a assistência técnica autorizada, 

sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela 

parte Reclamante no sentido de que tentou de todas as formas solucionar 

a questão administrativamente, devendo, portanto, valer-se da inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Ora, quando o artigo 18 

do CDC menciona que o vício deve tornar o produto impróprio para o 

consumo ou lhe diminuir o valor, evidentemente que tais requisitos devem 

ser observados diante do caso concreto e em relação às legítimas 

expectativas do consumidor. Essa, aliás, a inteligência do artigo 18, §6º, II 

e III do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “Art. 18(...) §6º: 

São impróprios ao uso e consumo: II - os produtos deteriorados, alterados, 

adulterados, avariados, (...) III - os produtos que por qualquer motivo, se 

revelem inadequados ao fim que se destinam.” Nesse contexto, não 

restam dúvidas quanto a obrigação das Reclamadas, mormente, porque no 

caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os 

fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do 

produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem 

qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual 

cláusula de exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se 

olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis 

diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte 

Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as 

Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de 

forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em 

dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como 

determina a Lei. Demais disso, poderia a própria Reclamada ELETROMAR 

ter se engajado na solução do problema apresentado pela parte 

Reclamante, e não imputar a responsabilidade exclusivamente ao 

fabricante do produto. DO DANO MORAL Quanto aos danos morais 

cumpre ressaltar que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano 

moral causado no caso em exame, tendo em vista o descaso e a 

desconsideração com que foi tratada a consumidora, a qual adquiriu 

produto com o objetivo de presentear sua neta e se viu privada da 

comodidade que este a proporcionaria, em virtude da desídia das 

reclamadas. Fatos como este não podem chegar ao Poder Judiciário, 

deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; verifico que restou 

estampada a desídia das Reclamadas para a Reclamante, o que acarreta 

na típica lesão moral, o que atinge o direito subjetivo, pois até a presente 

data o problema não restou solucionado, a expectativa foi frustrada, as 

consequências da má prestação do serviço não há dúvida que atingem 

qualquer cidadão, configurando-se o dano in re ipsa, porquanto a prova 

da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. Quanto ao quantum, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio-pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. No caso em comento, a 

parte Reclamante não forneceu dados suficientes para extrair suas reais 

condições econômicas ou aferir o seu patrimônio, de modo que, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida e os valores 

envolvidos, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

Reclamante. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o mais que nos 

autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para: 

A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes; B) CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem 

solidariamente a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) 

CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem solidariamente a parte 

autora a quantia de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais) à título de 

restituição do produto defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da compra 

produto, conforme nota fiscal juntada. DETERMINO, ainda, que a parte 

Reclamante coloque à disposição das Reclamadas o produto defeituoso, 

devendo, para tanto, viabilizar a retirada quando da data e horário a ser 

convencionado entre as partes, mediante recibo a ser juntado aos autos, 

isso com o fim de evitar enriquecimento ilícito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS CAMPOS RIPOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO CAVALCANTI (REQUERIDO)

OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCIO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR OAB - GO17004 (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000763-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE LUCAS CAMPOS 

RIPOL REQUERIDO: OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME, MARCIO 

PRADO, WAGNER ANTONIO CAVALCANTI Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a decisão proferida pela d. Juíza Leiga 

em audiência de instrução, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Assim, intimem-se pessoalmente os 

requeridos Objetivo Transportes Eireli-ME (endereço atualizado fornecido 

no Id. num. 10758685) e Márcio Prado para comparecerem na audiência 

designada para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas, a fim de 

prestarem depoimento pessoal sob pena de confissão. Intimem-se as 

partes, através dos advogados constituídos, para comparecerem ao ato 

acompanhadas de suas testemunhas (até o máximo de três para cada 

parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS CAMPOS RIPOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO CAVALCANTI (REQUERIDO)

OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCIO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR OAB - GO17004 (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000763-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE LUCAS CAMPOS 

RIPOL REQUERIDO: OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME, MARCIO 

PRADO, WAGNER ANTONIO CAVALCANTI Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a decisão proferida pela d. Juíza Leiga 

em audiência de instrução, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Assim, intimem-se pessoalmente os 

requeridos Objetivo Transportes Eireli-ME (endereço atualizado fornecido 

no Id. num. 10758685) e Márcio Prado para comparecerem na audiência 

designada para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas, a fim de 

prestarem depoimento pessoal sob pena de confissão. Intimem-se as 

partes, através dos advogados constituídos, para comparecerem ao ato 

acompanhadas de suas testemunhas (até o máximo de três para cada 

parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS CAMPOS RIPOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO CAVALCANTI (REQUERIDO)

OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCIO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR OAB - GO17004 (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000763-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE LUCAS CAMPOS 

RIPOL REQUERIDO: OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME, MARCIO 

PRADO, WAGNER ANTONIO CAVALCANTI Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a decisão proferida pela d. Juíza Leiga 

em audiência de instrução, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Assim, intimem-se pessoalmente os 

requeridos Objetivo Transportes Eireli-ME (endereço atualizado fornecido 

no Id. num. 10758685) e Márcio Prado para comparecerem na audiência 

designada para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas, a fim de 

prestarem depoimento pessoal sob pena de confissão. Intimem-se as 

partes, através dos advogados constituídos, para comparecerem ao ato 

acompanhadas de suas testemunhas (até o máximo de três para cada 

parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SCACABAROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON GOMES FINGER (REQUERIDO)

RODRIGO FAVERO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001384-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANA SCACABAROSSI 

REQUERIDO: ALISSON GOMES FINGER, RODRIGO FAVERO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerente 

propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da divulgação de sua imagem em grupos de 

“Whatsapp” sem sua autorização, com comentário negativos e 

depreciativos perpetrados pelos requeridos. Aduz que em decorrência da 

divulgação de sua imagem, repercutiu em sua esfera de trabalho, 

causando assim lesão aos seus direitos de personalidade e humilhação 

diversos de mero dissabor, pugnando assim pela procedência dos 

pedidos. No mérito, os Requeridos aduzem pela inocorrência de danos 

morais, visto que não tiveram a intenção de macular a honra e imagem da 

Requerente, pois somente anexaram algumas imagens com sua fotografia, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Pela análise 

detida dos documentos trazidos aos autos, pode-se notar que restaram 

suficientemente comprovadas as consequências da atitude difamatória e 

injuriosa dos requeridos. Assim, para ensejar a responsabilidade do 

agente causador do dano, mister se faz a comprovação dos requisitos 

autorizadores da indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; 

culpa do agente; dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade 

entre o ato considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em apreço, 

percebo que a atitude dos requeridos trouxe sérias consequências para a 

requerente, não se tratando assim de mero dissabor. No âmbito da 

responsabilidade civil, necessária é a demonstração da culpa do agente 

pelo prejuízo experimentado pela vítima, que, não lição de Rui Stoco, “pode 

empenhar ação ou omissão e revela-se através da imprudência: 

comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado ou 

excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de agir quando 

deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas pelo bom 

senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a 

possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. 

São três as hipóteses de ofensa à honra previstas no ordenamento 

jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e difamação. A calúnia consiste na 

acusação ou divulgação da prática inverídica ou falsa de um crime. Em 

contrapartida, a injúria pode ser definida como a ofensa ao decoro ou à 

dignidade da pessoa, ou seja, alguém manifesta a sua opinião 

desfavorável em relação a uma pessoa (honra subjetiva). Por fim, a 

difamação é a atribuição ou imputação a uma pessoa de um fato ofensivo 

à sua reputação e está relacionada com a honra objetiva. No caso 

específico dos autos, a agressão sofrida pela requerente está por demais 

evidenciada pelos documentos acostados aos autos, como dito alhures. 

Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável 

dos requeridos trouxe desconfortos de cunho profissional, sendo causa 

de sofrimentos inestimáveis a parte requerente. Quanto aos danos morais, 
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segundo a doutrina eles “são, no fundo, reações na personalidade do 

lesado a agressões ou a estímulos negativos recebidos do meio ambiente 

através da ação de terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, 

Editora RT, 1993). É sabido que a indenização por dano moral não tem o 

objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de 

alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o 

julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de 

cada caso. Outrossim, importante dar relevo que a simples divulgação de 

imagem do perfil da rede social perante outros grupos não é suficiente a 

amparar qualquer pleito de cunho indenizatório, entretanto, a prática de 

divulgação de imagem atrelada a comentários ofensivos e depreciativos 

configura dano moral indenizável. Reconhecido então o dever de 

indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve 

atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em 

consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o 

grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já 

asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da 

indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante 

critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às 

peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado 

não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a 

impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Neste sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal assim decidiu: "RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - AGRESSÃO/OFENSA VERBAL COMPROVADA - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI 

3652/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" 

Outro não é o entendimento nas demais jurisprudências pátrias: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

OFENSAS E XINGAMENTOS EM GRUPOS DE CONVERSAS DE 

WHATSAPP. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 

2.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO E 

PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS ADOTADOS PELO COLEGIADO EM 

JULGAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006958755, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 29/08/2017).” Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser 

irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o 

enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual deve ser 

fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

requerente. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito para o fim de CONDENAR os requeridos ALISSON 

GOMES FINGER e RODRIGO FAVERO a pagarem solidariamente 

indenização por danos morais ocasionados a requerente ROSANA 

SCACABAROSSI no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Alta Floresta/MT, 05 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010835-19.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB - RJ0100391S 

(ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010835-19.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: LOURIVAL MARCELINO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Analisando detidamente o 

processo, verifico que assiste razão ao executado (impugnante) quanto 

às razões indicadas na petição acostada no Id. num. 1780291, pois os 

valores da condenação foram devidamente pagos à parte autora. O valor 

da condenação dos danos materiais relativos ao desconto indevido foi 

creditado na conta corrente da parte autora, conforme exposto na 

sentença proferida no feito. A condenação relativa aos danos morais foi 

paga espontaneamente pela parte executada devidamente corrigida, 

conforme informação acostada nos Ids. nums. 1780278, 1780282 e 

1780281. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte 

executada no Id. num. 1780291 e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010835-19.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB - RJ0100391S 

(ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010835-19.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: LOURIVAL MARCELINO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Analisando detidamente o 

processo, verifico que assiste razão ao executado (impugnante) quanto 

às razões indicadas na petição acostada no Id. num. 1780291, pois os 

valores da condenação foram devidamente pagos à parte autora. O valor 

da condenação dos danos materiais relativos ao desconto indevido foi 

creditado na conta corrente da parte autora, conforme exposto na 

sentença proferida no feito. A condenação relativa aos danos morais foi 

paga espontaneamente pela parte executada devidamente corrigida, 

conforme informação acostada nos Ids. nums. 1780278, 1780282 e 

1780281. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte 

executada no Id. num. 1780291 e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE SUTERO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DINIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001709-59.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I 

do NCPC. Reclama a parte autora de negativação, pois desconhece o 

débito junto ao banco requerido, porém, houve juntada de documento 

comprovatório de compra no ID n.º 9496622. A matéria que reclama a 

realização de perícia conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi 

fraudado, ou não, com o intuito de respaldar uma decisão baseada em 

prova concreta. Assim, a aplicação da Lei 9.099/09 nas causas de maior 

complexidade consistiria em infração ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Nesse sentido: CIVIL. CONSTITUCIONAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO. 1. SE O PONTO CONTROVERSO DA LIDE RESIDE 

EXATAMENTE NA AFIRMAÇÃO DO AUTOR, DE QUE NÃO FOI ELE QUEM 

ASSINOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, UMA VEZ 

INADIMPLIDO, DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO SPC, RAZÃO 

PORQUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E TENDO A 

DEFESA, EM CONTESTAÇÃO, ARGÜIDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA 

ASSINATURA, INVIÁVEL SE TORNA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E 

SEU JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL, SOB ARGUMENTO DE QUE 

A DIFERENÇA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E A QUE CONSTA DO CONTRATO 

PODE SER PERCEBIDA À VISTA DESARMADA, TORNANDO A PERÍCIA 

DESNECESSÁRIA. MESMO PORQUE, NÃO É INCOMUM UMA MESMA 

PESSOA ORA ASSINAR SEU NOME POR EXTENSO, COMO ESTÁ NOS 

DOCUMENTOS, ORA UTILIZAR APENAS UMA RUBRICA ILEGÍVEL, COMO 

ESTÁ NO CONTRATO. 2. A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, NO CASO, SE 

MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO MÉRITO, NÃO PODENDO SER 

SUBSTITUÍDA PELO OLHO DO JUIZ. SUA NÃO REALIZAÇÃO, UMA VEZ 

REQUERIDA, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO 

FRONTALMENTE O ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DE 

OUTRA BANDA, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO SE COADUNA COM OS 

PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE QUE 

REGEM A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS NO JUIZADO ESPECIAL O QUE O 

TORNA ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA CONHECIMENTO E 

JULGAMENTO DA LIDE, LEVANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI N.º 

9.099/95. (Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F, ACJ 20040110479494 DF, Rel. Dr. JESUÍNO RISSATO, j. 

08/03/2005, DJU 08/04/2005 Pág. 162). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001709-59.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I 

do NCPC. Reclama a parte autora de negativação, pois desconhece o 

débito junto ao banco requerido, porém, houve juntada de documento 

comprovatório de compra no ID n.º 9496622. A matéria que reclama a 

realização de perícia conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi 

fraudado, ou não, com o intuito de respaldar uma decisão baseada em 

prova concreta. Assim, a aplicação da Lei 9.099/09 nas causas de maior 

complexidade consistiria em infração ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Nesse sentido: CIVIL. CONSTITUCIONAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO. 1. SE O PONTO CONTROVERSO DA LIDE RESIDE 

EXATAMENTE NA AFIRMAÇÃO DO AUTOR, DE QUE NÃO FOI ELE QUEM 

ASSINOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, UMA VEZ 

INADIMPLIDO, DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO SPC, RAZÃO 

PORQUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E TENDO A 

DEFESA, EM CONTESTAÇÃO, ARGÜIDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA 

ASSINATURA, INVIÁVEL SE TORNA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E 

SEU JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL, SOB ARGUMENTO DE QUE 

A DIFERENÇA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E A QUE CONSTA DO CONTRATO 

PODE SER PERCEBIDA À VISTA DESARMADA, TORNANDO A PERÍCIA 

DESNECESSÁRIA. MESMO PORQUE, NÃO É INCOMUM UMA MESMA 

PESSOA ORA ASSINAR SEU NOME POR EXTENSO, COMO ESTÁ NOS 

DOCUMENTOS, ORA UTILIZAR APENAS UMA RUBRICA ILEGÍVEL, COMO 
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ESTÁ NO CONTRATO. 2. A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, NO CASO, SE 

MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO MÉRITO, NÃO PODENDO SER 

SUBSTITUÍDA PELO OLHO DO JUIZ. SUA NÃO REALIZAÇÃO, UMA VEZ 

REQUERIDA, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO 

FRONTALMENTE O ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DE 

OUTRA BANDA, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO SE COADUNA COM OS 

PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE QUE 

REGEM A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS NO JUIZADO ESPECIAL O QUE O 

TORNA ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA CONHECIMENTO E 

JULGAMENTO DA LIDE, LEVANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI N.º 

9.099/95. (Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F, ACJ 20040110479494 DF, Rel. Dr. JESUÍNO RISSATO, j. 

08/03/2005, DJU 08/04/2005 Pág. 162). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ESTER DE ASSIS MARIANO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi 

condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. Nesse 

sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010673-24.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCAN SOUSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT0012563A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010673-24.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE ALVES FEITOSA 

EXECUTADO: ALCAN SOUSA DE ALMEIDA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimado o exequente 

para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, referida parte 

quedou inerte. Assim, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010673-24.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCAN SOUSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT0012563A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010673-24.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE ALVES FEITOSA 

EXECUTADO: ALCAN SOUSA DE ALMEIDA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimado o exequente 

para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, referida parte 

quedou inerte. Assim, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 
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janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PIOVEZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000175-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDIVALDO PIOVEZANA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FEITOZA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

março de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

março de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANTZ OAB - 020.918.819-70 (REPRESENTANTE)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO (REQUERIDO)

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

março de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

março de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000160-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOANICE DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória visando seja acolhida e justificada a falta 

da parte autora no Curso de Formação Continuada Pró – Escolas 

Formação na Escola - PEFE, com base no atestado médico que 

acompanhou o pedido inicial, e consequentemente seja expedido novo 

Certificado constando que sua participação no referido curso foi realizada 

com 100% assiduidade. De início, urge esclarecer que no que se refere 

aos atos praticados pela Administração Pública compete ao Poder 

Judiciário exercer um controle sobre a legalidade dos mesmos. In casu, 

verifico que a parte autora não comprovou que formulou o pedido 

administrativamente, assim, eventual acolhimento do pleito de tutela 

provisória acarretaria intromissão do Poder Judiciário no mérito 

administrativo, ferindo os princípios que norteiam a administração pública, 

especialmente os da legalidade e igualdade, uma vez que o acolhimento 

também colocaria a candidata autora em extrema vantagem no concurso 

em que se inscreveu. De igual modo, a parte autora também não juntou 

aos autos qualquer documento que comprove que a falta ao curso 

ocorreu na data mencionada no atestado médico que acompanhou o 

pedido inicial, deixando de demonstrar a relação entre os fatos. Assim, 

ausentes os requisitos, há de ser indeferido o pedido de tutela de 

urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão 

da ausência dos requisitos legais autorizadores. Cite-se e intime-se a 

parte ré, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de 30 (trinta) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada 

matéria preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO OAB - SP154938 (ADVOGADO)

FABIO LUIZ ANGELLA OAB - SP286131 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000457-21.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos. 

Considerando que a parte exequente não tem advogado/defensor público 

constituído nos autos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para 

cálculo do valor da multa diária fixada em audiência de conciliação (Id n° 

8838006). Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da multa diária, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, remetam-se os autos novamente ao Contador Judicial para 

apresentar novo cálculo do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 
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espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de dezembro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARRUDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 11502474, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o Município é isento do preparo de 

recurso interposto, nos termos do artigo 511, § 1º do Código de Processo 

Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor do 

recurso do ID nº 11502474, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000505-14.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR BALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

11244876) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 11324127. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Cientifique-se ainda a parte requerida acerca do teor da petição constante 

do ID n.º 11364429 e do documento que a acompanhou. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380063-6/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011093-58.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLARI PRADO DELA JUSTINA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (Id num. 10891462) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta nas petições num. 

10891474 e 10926143. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380472-0/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010367-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380479-8/2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY APARECIDO BAGANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380482-8/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000567-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANE LAZZARETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380467-4/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380460-7/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA AGUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001003-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA 

AGUIRRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição num. 11256426) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição num. 11334986. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA AGUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380024-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001129-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

JUNIOR REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição num. 10913178) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição num. 

11007448. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380071-7/2018

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010744-26.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CONTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380073-3/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011308-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN IZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380075-P/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FERNANDES RAMPAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 380017-2/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

NEYMILSON CARLOS JARDIM OAB - MG100544 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000475-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALCINDO MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição num. 11121502 e 11278285) e 

a parte autora concorda com os valores depositados judicialmente, bem 

como informa as contas para transferência dos valores, conforme consta 

na petição num. 11391158. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação dos valores depositados judicialmente em favor da parte credora 

e do seu advogado, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

NEYMILSON CARLOS JARDIM OAB - MG100544 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado os Alvarás Eletrônicos nº 380087-3/2018 

e 380092-P/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAGNOLIA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002448-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADAO DE ASSIS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de pedido formulado pelo requerido Município de Alta Floresta 

requerendo a restituição do valor bloqueado das contas de sua 

titularidade, visto ser ônus do Estado de Mato Grosso arcar com os custos 

referentes à realização do exame pleiteado, consoante se verifica do ID 

n.º 11361830. Analisando os autos verifico que não assiste razão ao 

postulante, vez que a ordem liminar concedida foi clara no sentido de 

determinar aos requeridos que forneçam o exame necessário ao autor, 

assim o bloqueio judicial nas contas de ambos os entes, na proporção de 

50% de cada parte, foi efetuado de forma adequada, razão pela qual 

indefiro o pedido constante do ID n.º 11361830. De outro norte, ante a 

apresentação da nota fiscal, consoante se vê do evento n.º 11185108, 

expeça-se alvará eletrônico de levantamento do valor depositado na Conta 

Judicial, transferindo a quantia para a conta corrente indicada no evento 

n.º 11185087. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAGNOLIA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado os Alvarás Eletrônicos nº 380107-1/2018 

e 380105-5/2018

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 125665 Nr: 2786-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2786-91.2015.811.0025

Código 125665

5ª Vara

VISTOS ETC.

PROCEDO nesta data o desbloqueio dos valores bloqueados às fls. 505 e 

fls. 540/541.

Outrossim, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para apresentar os dados 

bancários necessários para a devolução dos valores bloqueado às fls. 

506/510.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162060 Nr: 7099-27.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington dos Anjos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 , DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de fevereiro 

de 2018 às 17:00 horas.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes para comparecerem na audiência designada.EXPEÇA-SE ofício com 

fito de requisitar o réu.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Intimem-se.Cumpra-se Expedindo o necessário.Às 
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providências.Alta Floresta/MT, 01 de fevereiro de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152731 Nr: 2415-59.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailzon Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro 

de 2018 às 14:30 horas.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes para comparecerem na audiência designada.EXPEÇA-SE ofício com 

fito de requisitar o réu.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. In t imem-se.Cumpra-se Expedindo o  necessár io .À s 

providências.Alta Floresta/MT, 01 de fevereiro de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001502-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a Procuradora da requerente para comparecer perante a sexta 

secretaria no prazo de (05) cinco dias, acompanhada de sua constituinte 

afim de assinar o termo de guarda. Alta Floresta, 05 de fevereiro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57750 Nr: 2394-98.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Maria Alves de Oliveira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.275/276), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

Todavia, a parte Autora manifestou às fls.203/204 pela devolução dos 

valores, visto que o pagamento já foi realizado nos autos de 

nº0001403-11.2011.4.01.3603.

A Autarquia Federal manifestou à fl.281-v para que referido valor fosse 

devolvido via GRU.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

DETERMINO a liberação dos valores do RPV (fls.275/276), a serem 

convertidos em renda por meio da GRU simples.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 148132 Nr: 7085-77.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, § 3º do Código de 

Processo Civil, reconheço a litispendência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO EM APENSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Condeno a parte exequente às custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor do advogado da parte Autora, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

arquive-se, após as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 48526 Nr: 548-80.2007.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan, GENECI GOMES 

GALAN, GENECI GOMES GALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, Marco Antonio Corberlino - OAB:MT/9898, Sandro 

Luis Clemente - OAB:OAB/MT 7024

 Vistos.

Tendo em vista o depósito dos valores executados no presente feito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132892 Nr: 6727-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.75, DETERMINO a intimação da parte Autora para que, 

em 30 (trinta) dias, dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137087 Nr: 1447-63.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmira da Silva Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

de Alta Ffloresta - IPREAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.Trata-se de “Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez (de 

Proventos Proporcionais para Integrais)” ajuizada por EMIRA DA SILVA 

RAMOS DE SOUZA em face do IPREAF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

SERVIDOR PÚBLICO DE ALTA FLORESTA/MT, todos qualificados.(...)Fixo 

os seguintes pontos controvertidos: a) A indicação, ou não, de que a 

doença que aflige a autora é doença profissional, oriunda de acidente de 

trabalho; b) Se a incapacidade da requerente é decorrente de moléstia 

profissional e, c) A verificação se a autora preenche os requisitos legais 

para receber o benefício pretendido.O ponto relevante de direito consiste 

em saber se no caso em concreto deve haver a aplicação do artigo 40 da 

CF, por ser ou não a autora servidora pública municipal.Defiro o pedido de 

oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da Autora (fl. 08).Dessa 

forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de abril 

de 2018, às 16h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162724 Nr: 422-44.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Teixeira da Costa, Celço Ferreira 

dos Santos, Ney Garcia Almeida Teles, Francisco Molina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:4.722-A/MT

 Vistos.

Designo audiência para oitiva dos Réus André Luís Teixeira da Costa, 

Celço Garcia Ferreira dos Santos, Ney Garcia Almeida Teles e Francisco 

Molina Júnior, para o dia 09 de abril de 2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127557 Nr: 3848-69.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Farias Rosa, Santa da Silva 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 100, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99368 Nr: 814-91.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Móveis e Eletrodomésticos Ltda., 

Roberto Venturini, Luiz Antonio Venturini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Imperial Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA e outros, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 93/94, a Exequente peticionou informando que a CDA nº 2012308 

foi cancelada, requerendo a extinção do feito.

Requer a extinção da presente Execução Fiscal, nos termos do artigo 26 

da Lei nº. 6.830/80.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Isento as partes do pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, determino a liberação de bens constritos 

sendo que, se houver, o pagamento dos emolumentos ficará a cargo dos 

executados.

 Após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a citação por edital da Parte Executada: MERCADO BURITIS LTDA 

– ME (MERCADO BURITIS LTDA).

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado/réu citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162460 Nr: 276-03.2018.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mauricia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio João Zanella, Miriane Keila Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:12.025-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 .Inicialmente, consigno que a ação reivindicatória é a ação do proprietário 

não possuidor, contra o possuidor não proprietário. Ela está prevista no 

caput do art. 1.228 do CC, que dispõe: "Art. 1.228. O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Para a 

propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova das 

condições específicas, quais sejam: prova do domínio da coisa, perfeita 

identificação individualizada da coisa pretendida e a prova de que o réu a 

possua ou a detenha injustamente. Por outro lado, nas ações que versam 

sobre direito real imobiliário, há obrigatoriedade de citação de ambos os 

cônjuges para responder a ação, consoante disposto no art. 73, § 1º, I, do 

NCPC.Analisando os autos verifica-se que o imóvel de matrícula 26.263 é 

de propriedade da Autora, todavia a mesma é casada sob o regime de 

comunhão de bens com Manoel Tiago Pereira.Assim, DETERMINO que a 

Parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a inclusão de Manoel 

Tiago Pereira como litisconsorte passivo necessário, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140245 Nr: 3073-20.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Luiz Gaiarini Maldonado, GR 

Rastreabilidade Animal Ltda – EPP (GR Rastreabilidade)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Caio Batista Carvalho - 

OAB:2.675/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO A INTIMAÇÃO pessoal da parte exequente, VIA REMESSA 

DOS AUTOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento 

ao feito, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, 

determino que conste no respectivo mandado de intimação que, caso não 

se manifeste no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105970 Nr: 1226-85.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela Galego Pereira, Sebastião 

Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL 

S.A. – BANCO MÚLTIPLO em face da sentença proferidas às fls.239/241, 

onde alega que houve omissão, visto que o pedido inicial foi julgado 

procedente, todavia, deixou de informar quanto a incidência de 

capitalização de juros na forma pactuada, juros moratórios, juros 

remuneratórios e demais encargos constantes no contrato e planilha 

apresentada pela instituição embargante quando do ajuizamento da 

presente ação.

Intimada a parte Requerida para manifestar, esta quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl.246.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que as 

matérias desafiadas nos embargos de declaração deve ser objeto de 

recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à sentença 

proferida.

Esclareço que a sentença foi procedente aos pedidos iniciais, portanto, a 

incidência de capitalização de juros, juros moratórios, juros remuneratórios 

e demais encargos constantes no contrato e planilha apresentada pela 

instituição embargante quando do ajuizamento da presente ação, deverão 

permanecer na forma pactuada, conforme estipulado no contrato juntado 

na inicial.

Informo, ainda, que o cálculo atualizado com os encargos estipulados no 

contrato em questão, para o cumprimento de sentença, deverão ser 

apresentados pela parte Autora.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Sem custas e honorários no presente momento.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113020 Nr: 1594-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo José da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes 

Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para 

DECLARAR como devido o valor total apenas da soma dos meses de 

MAIO DE 2013 até JUNHO DE 2015, sendo que o cálculo deve ser 

realizado pela parte EMBARGADA/EXEQUENTE para correta apresentação 

do valor atualizado e corrigido.Em razão da sucumbência, nos termos do 

artigo 85, §2º do NCPC, condeno a parte Embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o excesso da execução (valor este a ser 

apresentado pela parte Embargada/Exequente), observado o disposto nos 

§§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se a parte Exequente para que apresente os seus dados bancários 

para o deposito judicial do valor objeto da presente execução. Consigno 

ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de RPV, sem a 

intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, 

eis que já o fez, através dos presentes Embargos.Após, quanto aos 

presentes Embargos,  ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.P.R.I.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135428 Nr: 582-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, James Rogério 

Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto Marques, Marcos da Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Celso 
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Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Tendo em vista que os requeridos Vitor Pinheiro Segantine, Jair Roberto 

Marques, James Rogério Baptista e Juliano Marquer Ribeiro, devidamente 

citados (fls. 97, 152, 169 e 194), não ofertaram Contestação, 

DECRETO-LHES a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Contudo, esta não produzirá os efeitos expressos naquele dispositivo 

legal, nos termos do inciso I do artigo 345 do CPC, eis que o requerido 

Marcos da Silva Borges, citado por edital (fl. 195), apresentou 

Contestação por negativa geral, por meio do curador especial a si 

nomeado (fls. 204 c/c 206/207).

Portanto, determino o cadastramento do causídico nomeado à fl. 204 junto 

ao Sistema Apolo e à capa dos autos, eis que, doravante, apenas os 

causídicos serão intimados dos atos processuais, sendo desnecessária a 

intimação dos requeridos revéis e do requerido Marcos da Silva Borges, 

citado por edital.

Por fim, considerando-se a manifestação da parte Autora à fl. 208, bem 

em razão do interesse social inerente ao presente feito, determino a 

intimação do representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste no feito.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136196 Nr: 943-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Leite da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca da juntada nos presentes autos do documento CRLV comprovando 

a transferência do veículo ao Banco Bradesco Financiamento S.A, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90286 Nr: 4643-51.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda, 

Moacir Arpini, Rodrigo Arpini, Vanderlei Arpini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT, Felipe Cardoso de Souza Higa - OAB:OAB/MT 

14500, Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, Tania Regina Ignotti 

Faiad - OAB:MT/5.931

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca da decisão de fls. 95 e verso, bem como acerca do bloqueio 

judicial realizado pelo sistema Bacenjud em ativos financeiros nas contas 

do(s) executado(s) conforme documentos de fls. 96/98, para eventual 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131458 Nr: 5946-27.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Sansone Pacheco 

- OAB:160078/SP

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de 

custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7847 Nr: 75-17.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos.

Quantos aos pedidos de fl.277, considerando que o exequente esgotou os 

meios disponíveis para localizar bens do executado passíveis de penhora, 

determino a localização de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Indefiro o pedido de buscas via ARISP, pois este juízo não tem acesso a 

referido sistema.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7847 Nr: 75-17.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de bens e veículos do(s) executado(s) pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD conforme documentos de fls. 282/286, bem como 

para requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129176 Nr: 4696-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 56, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do(s) veículo(s), e ainda, se deseja a remoção, permanecendo 

como depositário dos bens móveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 115, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56990 Nr: 1579-04.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteria Adrião Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Celestino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001534-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIANE GONCALVES CARRILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001534-65.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GREZIANE GONCALVES CARRILHO REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar 

as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o art. 1.009. Havendo apelação 

adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.010, do 

novo códex adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são 

contados nos termos do art. 219 da referida Lei. Após as providências 

necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001919-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001919-13.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA Vistos. Tendo em vista que 

somente é cabível a requisição judicial de informações acerca da 

localização da parte ré na hipótese de restarem exauridos pela parte 

autora os meios ordinários de localização da parte adversa (quais sejam: 

pesquisas junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, bem 

como outras que independem de requisição judicial), INDEFIRO o pedido de 

consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD e DETERMINO que a Parte 

Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprova a realização das diligências 

necessárias. Se após a realização das diligências necessárias, ainda 

assim, for desconhecido o paradeiro da executada, voltem-me os autos 

conclusos para a realização de buscas via sistema INFOJUD/BACENJUD, 

conforme requerido ao ID. 11333668. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002278-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002278-60.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE o APELADO 
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para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir 

como preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o art. 

1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.010, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003416-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA RODRIGUES CAMPOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003416-62.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SELVINO CAMPOS INVENTARIADO: TERESINHA 

RODRIGUES CAMPOS Vistos. Inicialmente, DEFIRO a abertura de Inventário 

Judicial, nos termos do caput do artigo 610 do atual Código de Processo 

Civil, diante da presença de herdeiro incapaz (fl. 29). Outrossim, nomeio 

inventariante o herdeiro, SELVINO CAMPOS, diante da afirmação de que 

se encontra na administração dos bens do espólio (artigos 615 c/c 616, 

inciso II do CPC). Intime-o da nomeação, para que preste compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Prestado o compromisso, INTIME-O para que apresente as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 620 do 

CPC, das quais deverá ser lavrado termo circunstanciado. Apresentadas 

as primeiras declarações, CITEM-SE, por via postal, os interessados não 

representados, bem como INTIMEM-SE a Fazenda Pública e o Ministério 

Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para que, no prazo 

COMUM de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as primeiras 

declarações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 05 

de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002746-24.2017.8.11.0007 

AUTOR: MILTON RAMOS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida, 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir 

requerendo, por fim, a improcedência do pedido, sob o fundamento da 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. DECIDO. 

Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. Não há que 

se falar em ausência de interesse de agir porque a vítima do acidente, ora 

autora, não é obrigada a exaurir a estância administrativa pra buscar a 

tutela jurisdicional, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário é direito 

fundamental do individuo, em consonância com o preceituado no art. 5º da 

Constituição Federal. Desse modo, não há como acolher a preliminar de 

carência da ação por ausência de interesse processual, haja vista a plena 

demonstração do binômio necessidade/utilidade da parte autora para a 

presente demanda. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000772-49.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA LENICE DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA LENICE DA SILVA, devidamente 

qualificada e representada nos autos, propôs a presente “Ação 

Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade c/c Pedido de 

Tutela de Urgência” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se encontra incapacitada para 

o trabalho de forma definitiva, razão pela qual entende fazer jus ao 

recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conforme 

grau de incapacidade. Com a inicial (ID. 5602965) foram colididos 

documentos via PJE. Recebida a inicial (ID. 9492943), oportunidade em que 

foi determinada a realização de perícia médica, bem como indeferido o 

pedido de tutela antecipada. Ao ID. 10875891 foi juntado nos autos o laudo 

pericial, constatando pela incapacidade total e permanente da parte 

autora. A Autarquia Federal apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu que a autora não 

comprovou fazer jus a concessão do benefício previdenciário pleiteado, 

pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. 

Com a peça contestatória (ID. 11056578) vieram documentos via PJE. A 

Parte Autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 11382941. 

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de ação previdenciária proposta por MARIA LENICE DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Quanto a 

preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece 

prosperar, pois o pedido do benefício na via administrativa se deu em 21 

de julho de 2016, e a ação foi ajuizada em 23 de março de 2017, portanto, 

longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. A Lei nº 

8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o 

período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando 

ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 
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a subsistência e a condição de segurado. O art. 42 e seguintes da 

referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da 

aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) 

que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a requerente à perícia médica, sendo que o 

expert, Dr. Jorge Luís Arcos, CRM/MT 965, constatou que a autora sofre 

de “tendinopatia do manguito rotador + hérnia de disco cervical”, além de 

afirmar que a autora está incapacitada de forma total e permanente para 

suas habituais atividades. De acordo com o laudo pericial, após análise 

clínica e exames complementares, a parte autora está incapacitada para 

exercer seu labor e essa incapacidade é permanente. Quanto à qualidade 

de segurada da previdência e carência, a autora deveria comprovar a 

contribuição no período de 12 (doze) meses anterior ao requerimento do 

benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade 

da autora se agravou após sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada 

a qualidade de segurada, bem como cumprida a carência nos termos do 

art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de benefício 

de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a autora, com 

renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do requerimento na via 

administrativa (21 de julho de 2016), o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ultimo pedido de prorrogação do benefício na 

via administrativa (21 de julho de 2016), corrigidas monetariamente até a 

data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 

0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em 

favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

aposentadoria por invalidez com renda mensal a ser calculada pela 

Autarquia Federal, uma vez que presente a verossimilhança nos próprios 

fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza alimentar 

do benefício pleiteado. Isento de custas e despesas processuais, por se 

cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Entretanto, condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as 

parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto 

no artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de determinar 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor 

da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Número do CPF: 843.598.031-68. Nome da Mãe: Joana 

Pereira de Lima. Nome da Segurada: Maria Lenice da Silva. Endereço da 

Segurada: Rua São Domingos, número 501, bairro Boa Nova II, Alta 

Floresta/MT. Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda 

Mensal: À ser calculado pelo INSS. Data do Início do Benefício-DIB: 21 de 

julho de 2016. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145441

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Mário Rocha da Cunha

Advogado(s): -

Requerido: Julio Cesar de Souza Wahlbrink

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 09/02/2018 às 16:30

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269826 Nr: 898-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édila Alves de Moura Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Oliveira da Silva, Rosimar Oliveira da Silva, 

JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO 

para o dia 20 DE MARÇO DE 2018, às 16h30min, consignando as 

advertências legais, bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216231 Nr: 601-55.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julyanna Cristina de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Certifique-se a secretaria quanto ao decurso do prazo determinado à fl. 

75 no que tange à requerente.

2.Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251940 Nr: 7632-92.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Buri, Fabiano Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt, Camastra Comércio Administração e 

Participações Ltda, C & T S.P.A., MARIO ANTONIO TURNATURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do termo de fl. 220, REDESIGNO audiência de Conciliação para o 

DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 

Intimem-se as partes.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254441 Nr: 9237-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hashim Tamer Halil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do termo de fl. 77, REDESIGNO audiência de conciliação para o 

DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 

Intimem-se as partes.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269293 Nr: 522-08.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdALdS, SMLdSN, CMLdS, JLDS, CLdSR, 

LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIME-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84779 Nr: 7936-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Rezende de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1.HOMOLOGO os cálculos de fls. 183/186, uma vez que as partes 

concordaram com o valor apurado.

2.Ademais, CUMPRA-se o item 2. da decisão de fl. 170.

3.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91484 Nr: 5327-19.2009.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria do Rosário Peres Varjão, Joelmar 

Nicodemos Peres Varjão, José de Arimathea Peres Varjão, Maria Honória 

Varjão, Malba Thania Alves Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A, Banco Unibanco S/A, 

Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A da Comarca de Barra do Garças - 

01.453.044/0001-30

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 159. EXPEÇA-SE os devidos alvarás.

 2. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170640 Nr: 3063-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 25.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e, 
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por consequência, REJEITO em parte as contas apresentadas pelo réu Dr. 

RAFAEL MARTINS FELÍCIO e o CONDENO na devolução de R$ 8.067,13 

(oito mil e sessenta e sete reais e treze centavos), acrescidos de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo IPCA, contar do recebimento 

indevido, ao requerente ROZIMON DIAS DE JESUS, resolvendo o mérito da 

lide, nos termos do art.487, I, CPC/2015.26.Por consequência, CONDENO a 

parte ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do art.85, §2º, CPC/2015.27.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203571 Nr: 5808-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauzenite Gomes Pio Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Na esteira do art. 4º do Decreto-Lei 911/67, DEFIRO o pedido retro e 

CONVERTO o feito em ação de execução de título extrajudicial.

2.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

4.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

5.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

7.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216881 Nr: 980-93.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vilela Ribeiro, Helio José de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Ribeiro de Gouveia Junior - 

CONDOMÍNIO, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior, Helio José de Moraes, 

Inaudi Gomes Villela Gouveia, Carlos Alberto Vilela Ribeiro, Marco Antonio 

Villela Gouveia, Maria Elisabeth Villela Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Amaral Silva - 

OAB:123442/MG, Fernando Alves Viali - OAB:MG/47.344, Francisco 

Alves Viali Sobrinho - OAB:MG/ 104.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Amaral Silva - 

OAB:123442/MG, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, 

Fernando Alves Viali - OAB:MG/47.344, Francisco Alves Viali 

Sobrinho - OAB:MG/ 104.677, Peônia Gouveia Vasconcelos - 

OAB:15823

 Vistos.

1.Certifique-se a secretaria quanto ao decurso do prazo determinado à fl. 

494 no que tange ao requerido HELIO JOSÉ DE MORAES.

2.Após, voltem-me conclusos para análise dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245300 Nr: 3030-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes Lima Me, Emerson Nunes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254400 Nr: 9223-89.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evany Rosa de Jesus Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ACOLHO o parecer ministerial e, por conseguinte, DEFIRO a produção 

de provas orais consistentes na oitiva das testemunhas do requerente, 

com fundamento no art. 370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo a parte apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, 

§4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264214 Nr: 15642-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 05, 

CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE, M. BENZ/ L 1620 – NACIONAL, ano 

fabricação 2008, ano modelo 2008, placa IOT-7027, cor BRANCA, 

renavam 00966509706, chassi 9BM6953048B586477.11.Executada a 

liminar, CITE-SE o requerido para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §

§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei 10.931/04.12.O veículo ficará depositado com os representantes 

legais do requerente.13.Caso os representantes legais do requerente não 

levantem o bem logo após a apreensão, este ficará a cargo do depositário 

deste Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção 

do objeto apreendido.14.CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa 

insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.15.Ademais, RETIFIQUE-SE a capa 

dos autos e atualize o sistema Apolo para constar como requerido 

CASCALHEIRA CANADÁ LTDA - ME.16.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 689 Nr: 257-12.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Lilian Maria de Toledo Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Jose Missali Neto - OAB:272.789, Lizandra Sobreira 

Romanelli - OAB:OAB/SP 264.532, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - 

OAB:224962

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta:i)INDEFIRO o 

pedido de fl.202;ii)FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da execução;iii)INTIME-SE o exequente para, querendo, se manifestar 

quanto à impugnação de fls.227/232, no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

embargo, se for o caso, de posterior instauração de liquidação 

incidental;iv)DETERMINO a avaliação dos imóveis penhorados (fls.76 e 

123). Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros das 

penhoras, cabe ao exequente proceder a averbação junto à matrícula dos 

bens (art. 844 CPC/2015);v)Efetuada a avaliação, INTIMEM-SE os 

executados para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias;9.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 2633-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Lilian Maria de 

Toledo Picchi, Cláudio Salles Picchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE quanto à intimação do exequente/advogado para se 

manifestar acerca dos documentos juntados pelo executado.

2. Em negativo, INTIME-SE-O nos termos da certidão de fl.395. Caso 

contrário, volvam-me novamente conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92030 Nr: 5847-76.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. ROSA & DUARTE LTDA - 

02.699.146/0001-00

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a citação editalícia do Executado (fls. 82), NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca, como Curador Especial, para 

apresentação da defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do 

CPC/2015.

2. Após, volvam-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188825 Nr: 9347-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Oliveira - 

OAB:Go 20.635, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

1. O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia depende da aferição se 

a força/modo do impacto era capaz ou não de acionar o air-bag, 

ensejando a necessidade de produção de prova pericial.

2. Logo, DEFIRO a produção de prova pericial para a aludida finalidade, 

com fundamento no art.370, CPC/2015.

3. NOMEIO como perito o senhor JOÃO ALVES VAZ, podendo ser 

encontrado na Avenida Doutor Meirelles, nº. 333, Bairro Altos do Coxipó 

em Cuiabá-MT, telefones (65) 3665-4259/ (65)3667- 8349 e 

(65)8160-9395, ressaltando que a parte requerida FIAT AUTOMÓVIS S/A 

ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, já que foi 

quem requereu a produção de prova pericial, nos termos do que dispõe o 

art. 95, do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

5. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

6. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

7. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte requerida, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

8. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 
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para o ato o mais breve possível.

9. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

10. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

11. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197240 Nr: 2021-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. Nunes Modas, L. R. Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que a petição retro não pertence ao presente feito, 

DESENTRANHE-SE às fls. 44/46 e PROCEDA-SE a juntada destas nos 

autos de cód. 197338.

2. CERTIFIQUE-SE se houve postulação da parte autora acerca da 

restrição de fls. 43. Se negativo, INTIME-SE-A para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214643 Nr: 12249-66.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando o endereço informado à fl. 41, INTIME-SE a Sra. Branca 

para se manifestar nos termos do determinado no item 7. da decisão de 

fls. 23/24.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234047 Nr: 12053-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA - 

03.011.823/0001-07, Denivaldo de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239411 Nr: 15824-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOF, LdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242365 Nr: 985-81.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anita de Souza Barros, Espólio de 

Antonio Barros, Umberto Souza de Barros, Uilson Passondas Souza 

Barros, Eliane Maria de souza Barros, Fábio de Souza Barros, Eduardo de 

Souza Barros, Vilmar de Sousa Barros, Elizeth de Sousa Barros, Rejane 

de Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que até o presente momento não fora apresentado o 

endereço do requerido Vilmar de Souza Barros, INTIME-SE a parte autora 

para promover a citação daquele, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262012 Nr: 14253-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STR, ATR, KT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.Trata-se de ação de alimentos movida por STEPHANY TOLEDO REGO e 

ADRIEL TOLEDO REGO, representados pela genitora KELLY TOLEDO, em 

face de MARCELO REGO.

2.As partes em Termo de Sessão de Mediação e Conciliação (fls. 19/20) 

compuseram-se no que tange aos alimentos, de modo que o requerido 

pagará alimentos aos filhos no importe de 35% (trinta e cinco por cento) 

do salário mínimo, até o dia 5 de cada mês descontado em folha de 

pagamento, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias com material escolar, médicos e odontologia. E acordaram 

ainda em relação ao direito de visita.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente e que a 

avença atende aos interesses da criança, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 19/20, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 
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nos termos do art. 487, III, do CPC/2015.

5.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270271 Nr: 1190-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdOSM, KdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 20 DE 

MARÇO DE 2018, às 16h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor pessoalmente, uma 

vez que é assistido pela Defensoria Pública e NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185834 Nr: 6956-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira, Robero Silva Macedo, MARIA 

HELENA FERNANDES, Izabel Cristina Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CHAMO o feito à ordem para fazer as seguintes observações.

2.De início, tem-se a notícia que o réu faleceu, certificada pelo Oficial de 

Justiça que tentou citá-lo, fl.57. Desse modo, deve a parte requerente 

correr atrás de eventuais herdeiros e proceder com a concernente 

habilitação no polo passivo da lide.

3.Assim, com fundamento no art.313, §2º, I, CPC/2015, SUSPENDO O 

PROCESSO e DETERMINO que a parte autora junte nos autos certidão de 

óbito do falecido, bem como efetue a necessária habilitação, no prazo de 

30 (trinta) dias, ADVERTINDO-SE QUE A DEFENSORIA PÚBLICA CONTA 

COM O SISTEMA INFOSEG E OUTROS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

4.Decorrido o prazo sem manifestação, sem necessidade de conclusão 

dos autos,INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

5.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 618 Nr: 139-36.1995.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marques Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CAIO VICTOR CARLINI FORNARI, para 

devolução dos autos nº 139-36.1995.811.0004, Protocolo 618, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1456 Nr: 655-51.1998.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marques Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CAIO VICTOR CARLINI FORNARI, para 

devolução dos autos nº 655-51.1998.811.0004, Protocolo 1456, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13808 Nr: 2888-21.1998.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CAIO VICTOR CARLINI FORNARI, para 

devolução dos autos nº 2888-21.1998.811.0004, Protocolo 13808, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528 Nr: 203-80.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de oloiveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO VICTOR 

CARLINI FORNARI, para devolução dos autos nº 203-80.1994.811.0004, 

Protocolo 528, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265056 Nr: 16207-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE VERGÍLIO GRERR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte autora para juntar nos autos extrato referente à conta 

do Banco Bradesco, tal como fez referentemente à Caixa, a fim de aferir 

se o montante ali depositado ultrapassa ou não o limite de 500 OTN (art.2º, 

Lei 6.858/90), prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262373 Nr: 14474-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

guarda provisória de SANDRO LUAN BARBOSA DE ARRUDA e EDISON 

ARTHUR BARBOSA DE ARRUDA à requerente DORACI BARBOSA DE 

OLIVEIRA, nos termos do artigo 33 da Lei nº8.069/90.9. SERVE CÓPIA 

DESTA DECISÃO como termo de guarda, assumindo o guardião todos os 

deveres inerentes à obrigação.10.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 17h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.Saliento que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).12.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.14.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269568 Nr: 719-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Mesquita de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Para fins de análise sobre a concessão da gratuidade da justiça, 

FACULTO à parte autora a emenda da petição inicial, a fim de que junte 

nos autos cópia das suas últimas 3 declarações de imposto de renda ou 

proceda com o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 8909-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Britto Di Migueli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156, Rafael Souza Ferraz da Costa - 

OAB:OAB/MT 15.728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 64/67 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente e devidamente preparado às 

folhas66/67, devidamente contrarrazoado ás folhas 68/70.

 Certifico também que o recurso adesivo de apelação de folhas 72/75, 

apresentado pela parte requerida, fora apresentado tempestivamente, e 

devidamente preparado às folhas 76. E conforme artigo 1.010 do CPC, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte apelada/autora 

para contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 163348 Nr: 4827-45.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odeth Ferreira Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 211/216 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo preparado 

conforme folhas 217. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 97693 Nr: 2682-84.2010.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Same Ali Merhi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Cezar Tardin, Lucia Maria Guimarães 

Tardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 328/345 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente, sendo requerido gratuidade 

conforme folhas 332. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200458 Nr: 4051-40.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

TIAGO DE MORAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Frente ao contido na certidão de folhas 45, visando o prosseguimento do 

feito, DESIGNO a audiência de instrução para O DIA 10 DE ABRIL DE 2018, 

TERÇA-FEIRA, ÀS 14:00 HORAS (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 Intimem-se as partes para comparecerem na audiência designada.

 Observe-se, no entanto, que a intimação da parte Ré deverá ser 

efetivada nos termos do artigo 183, § 1º A do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211029 Nr: 10100-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, MRS, MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSICARMEM VILELA 

GARCIA - OAB:13557/MT, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 Cuida-se de Ação de Exoneração de Alimentos intentada por ILDEMAR 

BRAZ SIQUEIRA em desfavor de MATHEUS ROSA SIQUERIA E OUTROS .

A sentença de folhas 66/67 e verso julgou parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, restando o autor desobrigado do pagamento de pensão 

alimentícia em relação ao filho MATHEUS ROSA SIQUERIA, já transitada em 

julgado. Posteriormente, vieram aos autos pedido exarado por ILDEMAR 

BRAZ SIQUEIRA o qual suplica pela cessação do desconto em folha de 

pagamento inerente ao percentual destinado ao filho MATHEUS ROSA 

SIQUERIA.

 Pois, bem

 Inicialmente, RECEBO a súplica de folhas 70, como sendo PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 536 e ss. do CPC.

Assim, antes de ordenar os atos necessários, na forma requerida às 

folhas 70, determino seja ouvida a porte contrária, a fim de que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 15 dias.

 Após, retornem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264476 Nr: 15814-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosielly Gonzaga Matos dos Santos, Antônio Marcos 

Pinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL intentada pelas partes 

acima mencionadas.

As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 04/09.

Instado a se manifestar, o douto membro do Parquet deixou de emitir 

parecer.

É o que consta dos autos. Decido.

No caso em exame as partes entabularam acordo pugnando pelo 

reconhecimento do divórcio do casal, bem como a guarda, visitas e 

alimentos dos filhos menores.

Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente representadas 

e os direitos das menores foram devidamente resguardados.

 DISPOSITIVO:

 Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados 

às folhas 04/09, para que produzam os jurídicos e legais efeitos e em 

consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015.

Via de consequência, preenchidos os requisitos legais, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal ROSIELLY GONZAGA MATOS DOS SANTOS e 

ANTÔNIO MARCOS PINTO DOS SANTOS, qualificados nos autos, 

declarando extinto o casamento e seus efeitos, o que faço com 

supedâneo no art. 226, § 6º da Constituição Federal e no art. 1.571, IV, do 

Código Civil.

 Expeçam-se os termos de guarda, na forma do art. 32, da Lei 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Expeça-se o mandado de averbação para que a Requerente volte a 

utilizar seu nome de solteira, conforme pedido às fls. 09.

 Sem condenação à custas uma vez que as partes fazem jus à gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registra-se.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 650-24.2001.811.0004, 

Protocolo 25961, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225301 Nr: 6074-22.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE HUMBERTO 

RAMOS ALMEIDA DOS REIS, para devolução dos autos nº 

6074-22.2016.811.0004, Protocolo 225301, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60627 Nr: 3784-83.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGUNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, José Messias Alves Andrade, Marcelo Ferreira Alves, Mariza Prado 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 3784-83.2006.811.0004, 

Protocolo 60627, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181249 Nr: 3128-48.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Rocha de Oliviera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

3128-48.2014.811.0004, Protocolo 181249, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 

12368-61.2014.811.0004, Protocolo 192997, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249429 Nr: 5799-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA APARECIDA CARBONI, José Carboni, 

Maria Aparecida Carboni Souza, Julio Cézar Carboni Silva, Nerza Pereira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Carboni, Espólio de Marcio 

Aparecido Carboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 5799-39.2017.811.0004, 

Protocolo 249429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255760 Nr: 10080-38.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES, para devolução dos autos nº 10080-38.2017.811.0004, Protocolo 

255760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256141 Nr: 10320-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDdS, MID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, THAIS 

ASSUNÇÃO NUNES - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES, para devolução dos autos nº 10320-27.2017.811.0004, Protocolo 

256141, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 97543 Nr: 2529-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rodrigues Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santiago de Jesus Bispo da Silva, Contrafo - 

Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nauane Milan Leal - 

OAB:13908-n/MS, Silzomar Furtado de Mendonça JR - 

OAB:MS/4.287

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 233/240 apresentado pela 

parte AUTORA, fora interposto tempestivamente, e sendo deferida a 

gratuidade conforme folhas 63. E conforme artigo 1.010 do CPC, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes apeladas para 

contrarrazoarem no prazo de quinze dias,prazo comum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175286 Nr: 8938-38.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:OAB/MT15784, Maykon 

Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O, Ruth Cardoso Ribeiro dos 

Santos - OAB:10350

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o acórdão de fls. 134/139 proveu parcialmente o 

recurso de apelação, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 104054 Nr: 9056-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti, Osvaldo Gonçalves Ramos 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para no prazo de CINCO dias, informar 

nos autos conta corrente/poupança da exequente, bem como a sua conta 

corrente/popança, para pagamento das RPVs, conforme solicitado na 

petição de fls. 198 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252332 Nr: 7871-96.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 
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OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

correspôndencia devolvida de fls. 171, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 47563 Nr: 379-73.2005.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:6.715, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275,  Luceia Fat ima Ribeiro Lei te  - 

OAB:OAB/MT-8972B, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para no prazo de CINCO dias, informar 

nos autos conta corrente/poupança da exequente, para pagamento da 

RPV, conforme solicitado na petição de fls. 190 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 83217 Nr: 6466-40.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Christina Araújo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Forcelini - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para no prazo de CINCO dias, informar 

nos autos o numero de sua conta corrente/poupança, para pagamento da 

RPV, conforme solicitado na petição de fls. 249 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 246811 Nr: 4093-21.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Serpa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE REZENDE CUSTODIO, Sandra 

Marize de Assis Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

os quesitos a serem respondidos, conforme disposto no art. 465, do 

CPC/2015, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 189408 Nr: 9822-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janio Alves Matos Filho - 

OAB:GO 36.848

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), através da Guia 

competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 250020 Nr: 6186-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 234757 Nr: 12597-50.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Estefania Rodrgues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 2993-12.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Uberlândia-MG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 155988 Nr: 8151-77.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Glaucia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Agnelli Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 67, tendo 

e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164337 Nr: 6091-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemos Machado - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 258445 Nr: 11791-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAdS, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a devolução de carta precatória de fls. 22/25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 256-85.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Fratari Bonito, Adriana Bernal Bonito, 

José Carlos Marques Nogueira, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:MT 6.576, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan 

Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo 

Matias - OAB:MT 1.857

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 2024-65.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBM, AVBM, KBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175493 Nr: 9192-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acsa Comércio de Fogões e Peças & Cia Ltda, Miriam 

Cristina Fukuda de Sousa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias da Silva & Lucas Ltda, Marinalva Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 255498 Nr: 9903-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPL, MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Patricia Ferreira de 

Souza - OAB:MT 22.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Patricia Ferreira de 

Souza - OAB:MT 22.630

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262103 Nr: 14307-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 15582-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264199 Nr: 15628-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265587 Nr: 16548-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FASSINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 45.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 5989-17.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Leme do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Neves, Leonildo Gonçalves da Silva, 

Francisco Florindo Bergamo Canatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Patrícia Lucien Bergamo Canatto - 

OAB:114.823-SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 5989-17.2008.811.0004 código 82721

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Olavo Leme do Prado

PARTE RÉQUERIDA: Osvaldo Neves e Leonildo Gonçalves da Silva e 

Francisco Florindo Bergamo Canatto

CITANDO(S): Norberto Artico e Leonardo Comar da Silva e demais 

interessados, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS ACIMA MENCIONADOS 

da existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta 

da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, PARA, QUERENDO, 

CONTESTAREM A AÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente Olavo Leme do Prado ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em desfavor de 

Osvaldo Neves, Leonildo Gonçalves da Silva e de Francisco Florindo 

Bergamo Canatto, objetivando o reconhecimento e a consequente 

declaração de nulidade de todos os atos que culminaram com a alienação 

do imóvel matriculado sob o n° 34.700 no CRI local, de sua propriedade, 

para o segundo e o terceiro requeridos, argumentando que o primeiro 

demandado o teria representado em contratos de venda e compra munido 

de uma procuração falsa.

DECISÃO/DESPACHO: "Indefiro a liminar pleiteada na inicial, por não se 

encontrarem presentes seus principais requisitos. Cite-se para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal. Consigne-se no instrumento que, não 

sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Apresentada contestação, ou 

transcorrido o prazo, manifeste-se o(a) autor(a). Dê-se vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público, se funcionar no feito. Após 

manifestação, ou transcorrido o prazo, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando. Em caso de produção de prova 

testemunhal, o rol deverá ser fornecido com, pelo menos, 30 dias de 

antecedência a fim de se possibilitar a intimação em tempo hábil e não 

haver prejuízos com adiamento da audiência por falta de intimação de 

testemunha. Intimem-se."

"Vistos. Trata-se de ação em que o requerente objetiva o reconhecimento 

e a consequente declaração de nulidade de todos os atos que culminaram 

com a alienação do imóvel matriculado sob n° 34.700 no SRI local, de sua 

propriedade, para o segundo e o terceiro requeridos, argumentando que o 

primeiro demandado o teria representado em contratos de venda e compra 

munido de uma procuração falsa. Pois bem. Examinando detidamente os 

autos, verifico que, a par das alienações feitas aos requeridos Leonildo e 

Francisco, questionados nesta ação, este último também vendeu a 

totalidade da área que adquiriu a Norberto Artico e a Leonardo Comar da 

Silva, sem falar que a área alienada ao réu Leonildo é objeto de penhora, 

conforme ressai dos documentos de fls. 18/29. Não há dúvida de que 

todas as transmissões de propriedade ocorreram muito tempo antes do 

ajuizamento da presente “actio”, pois se deram entre os anos de 1996 a 

1999, sendo esta ação proposta em 22.08.2008 (fl. 08), assim como não 

se olvida que os efeitos de eventual sentença alcançarão terceiros contra 

os quais a ação não foi ajuizada, o que é vedado pela legislação em vigor, 

nos termos do art. 472 do Código de Ritos. Assim, é evidente que a 

presente demanda deverá ser decidida de modo a produzir efeitos em 

relação a todos os participantes da cadeia de alienações envolvendo os 

imóveis “sub judice”, notadamente porque sua eventual procedência 

poderá impor a nulidade de atos praticados por terceiros, o que ensejará a 

ineficácia do ato sentencial, em razão da natureza da relação jurídica aqui 

debatida. Dessarte, tratando-se de caso de litisconsórcio necessário, 

determino que o requerente promova a citação de todos os envolvidos nos 

fatos noticiados neste feito e que deverão suportar os efeitos de futura 

sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo, 

“ex vi” do art. 47, parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se com urgência por se tratar 

de feito afeto à META 2/2015 CNJ."

"VISTOS. 1. Defiro o pedido retro. 2. Promova a citação dos eventuais 

terceiros interessados na lide, citados as fls. 144, via edital, nos termos da 

decisão de fls. 36 e 144. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, analista judiciário, digitei.

Barra do Garças - MT, 30 de janeiro de 2018.

Edinalva Laurenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 85180 Nr: 8355-29.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Garcia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelene Ferreira Guimarães Parreira, Donizete 

de Jesus Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Adriano de Azevedo Araújo - OAB:MT 13.179-B, 

Paula Regina de Toledo Ribeiro - OAB:10108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, efetuar o pagamento dos emolumentos cartorários no valor de R$ 

12,30 (doze reais e trinta centavos), à ser depositado no Banco do Brasil, 

AG. Nº 7140, C/C 6606-0, SERVENTIA DO 1° OFÍCIO REGISTRO DE 

ÍMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS, CNPJ: 129.187.004.0001-02. Enviando 

cópia do comprovante de depósito via e-mail: cartório.1oficio@uol.com.br, 

informando juntamente o número da matrícula aqual será feita a 

averbação. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o pagamento dos 

emolumentos, a matrícula será devolvida ao arquivo central sem a devida 

averbação, conforme o Ofício do Cartório de 1º Ofício, juntado às fls. 

219/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 14532-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Luiza de Carvalho, Geraldo Bento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lino de Oliveira, Lindamar Machado 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Correa Martinelli - 

OAB:MT 15.036, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 

20394/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Montes Claros de Goiás-GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256180 Nr: 10338-48.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin, Lincoln Heimar Saggin 

Construções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266354 Nr: 16985-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DUARTE BARNES - 

OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266489 Nr: 17072-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268596 Nr: 16-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164291 Nr: 6035-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Carlos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 164291

 Em 02.02.2018, às 17h15min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki, 

o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o reeducando. 

Realizada a justificação. Após, o MM juiz decidiu, em áudio, determinando 

a soma da pena proveniente dos autos de código 165183. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Hellen Uliam Kuriki Edemar Barbosa Belém

 Promotora de Justiça Defensor Público

_______________________________

Sebastião Carlos Ribeiro

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191011 Nr: 11042-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

Autos de cód. 235102

Autos de cód. 191011

 Em 02.02.2018, às 18h00min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão David, o advogado Pablo Leonardo Cantúario de Abreu. Presente o 

reeducando. Realizada a oitiva. Nos autos de cód. 270442, o Ministério 

Público pugnou pela homologação do flagrante e a conversão da prisão 

em preventiva, tendo a defesa impugnado o pedido e requerido a liberdade 

do custodiado. Após, o MM juiz decidiu, em áudio homologando o flagrante, 

concedendo liberdade provisória vinculada à fiança de 3 mil reais que 

deverá ser prestada em 24h, período em que o flagrado deverá ser 

monitorado eletronicamente, devendo comparecer imediatamente a Cadeia 

Pública para instalação do aparelho, e caso não seja prestada a fiança 

será decretada a prisão preventiva. Nos autos de cód. 191011, decretada 

a perda da metade da fiança prestada em fl.73, fixação de obrigação de 

comparecimento mensal em juízo, saindo o flagrado intimado para 

audiência designada para 16.03.2018 às 13h, servindo esta como alvará 

de soltura, impondo ainda obrigação de comparecer nos autos de cód. 

192681/Barra do Garças, para ser citado pessoalmente, devendo-se 

comunicar a prisão no autos cód. 68128/Paranatinga, 192681/Barra do 

Garças, e 96796/Barra do Garças. Por fim, determinou-se o arquivamento 

após a prestação da fiança. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

Luciana Rocha Abrão David Pablo Leonardo Cantúario de Abreu
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 Promotora de Justiça Advogado

_______________________________

João Paulo Moura Cavalcante

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269351 Nr: 567-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo 

Ribeiro, Tayrone Alves Silva, Adair da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos de cód. 269351

 1. Do recebimento da denúncia

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face dos 

acusados Adair da Silva Assunção, nascido em 11.04.1996, Tayrone 

Alves Silva, nascido em 01.04.1996, Wanderson Sousa Costa, nascido em 

12.05.1995 e Wesley Iranildo Ribeiro, nascido em 16.09.1998, 

imputando-lhes a prática dos fatos tipificados pelo art. 157, § 2º, incisos I, 

II, IV e V, do Código Penal e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal.

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - A par da divergência 

doutrinária instaurada, na linha do entendimento majoritário (Andrey 

Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; Walter Nunes da Silva 

Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista 

Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia se opera na fase 

do art. 396 do Código de Processo Penal. II - Apresentada resposta pelo 

réu nos termos do art. 396-A do mesmo diploma legal, não verificando o 

julgador ser o caso de absolvição sumária, dará prosseguimento ao feito, 

designando data para a audiência a ser realizada. III - A fundamentação 

referente à rejeição das teses defensivas, nesta fase, deve limitar-se à 

demonstração da admissibilidade da demanda instaurada, sob pena, 

inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o 

prosseguimento do processo-crime. IV - No caso concreto a decisão 

combatida está fundamentada, ainda que de forma sucinta. Ordem 

denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., d.j. 

02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal dos réus para responderem à acusação 

por escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-os que se não o fizerem ser-lhes-á nomeado Defensor 

Público;

c) Quanto aos requerimentos 2 e 3 de fl. 01-I, indefiro-os por se tratar de 

ônus probatório afeto ao princípio do acusatório;

d) Arquive-se o inquérito policial em relação aos crimes tipificados nos 

artigos 288 e 148, do Código Penal, art. 1º, da Lei n.º 9.455/97 e artigos 12 

e 14 da Lei n.º 10.826/03, conforme postulado pelo Ministério Público (fl. 

01-J).

e) Cumpra-se.

Barra do Garças, 30.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218576 Nr: 2000-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o aditamento da denúncia, intime-se o réu, por meio de seu 

procurador constituído, no prazo legal, nos termos do artigo 384, § 2º, do 

Código de Processo Penal, devendo, nesta oportunidade, requerer a 

produção de novas provas, ou ratificar os atos já realizados.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 234083 Nr: 12088-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos, etc. (...) .II – DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTOSuperadas as 

preliminares arguidas pela defesa, e a atenta leitura dos autos demonstra 

nessa fase inicial a ausência de elementos de convicção que permitam 

absolver sumariamente o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal).Designo o dia 26/04/2018, às 13:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT). (...) .Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Barra do Garças/MT, 01 de fevereiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000178-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

JENAINA NASSER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002016-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REPARA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 
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concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta restou devidamente demonstrada, 

notadamente pelo comprovante de pagamento, bem como pela ordem de 

serviço, ambos documentos juntados aos feito. No que tange o requisito 

do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que eventual inadimplência do requerido autorizará a requerida protestar e 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que 

poderá causar gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que doravante a requerida abstenha-se de emitir faturas em 

nome do requerente, bem como proceda incontinenti com o cancelamento 

da máquina de cartão em nome deste, sob pena de incorrer em multa diária 

no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem prejuízo de a multa ser 

majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se 
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audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000181-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIO AILTON DA CUNHA - GO39787 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/04/2018 

Hora: 12:20 /mt, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002016-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REPARA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 23/04/2018 Hora: 12:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARTINS LINOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 
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fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 6.445,83 ( seis mil quatrocentos e 

quarenta cinco reais e oitenta e três centavos)), sob pena de aplicação 

das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARTINS LINOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARIA 

CLARA ROCHA NUNES - MT18466/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/04/2018 Hora: 13:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por Kledina 

Gomes Moreira, em desfavor de Lazaro Francisco Gouveia de Souza. A 

liminar foi indeferida, conforme se depreende da decisão contida no ID 

10809188. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração 

contra a decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 3. 

Prefacialmente, há que destacar que a obscuridade aventada em sede de 

embargos de declaração, se trata de matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento 

adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, a parte autora questionou este 

magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há alusão a expedição 

de carta precatória, sendo que o requerido reside nesta comarca. Ora, 

uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que somente havendo 

necessidade que a secretaria procederá com tal diligência, de tal sorte 

que uma interpretação tangenciada pode se caracterizar por um déficit 

interpretativo. Além disto, convém destacar que o requerido foi 

devidamente citado (ID 11475058), assim sendo, faz-se imprescindível 

trazer à tona o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem 

prejuízo). 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, arguiu ainda que 

este magistrado indeferiu a liminar por falta de configuração do direito, 

sendo que se observar atentamente os documentos juntados aos autos, 

bem como sopesar o fato de que a autoridade policial considerou o fato 

atípico possivelmente haverá alteração da decisão guerreada. Pois bem, 

com a devida vênia ao entendimento do douto causídico que subscreveu 

os embargos de declaração, no entanto seu argumento também não 

merece prosperar, porquanto uma leitura acurada dos itens 02 e 03 da 

indigitada decisão verifica-se que este magistrado já fundamentou por 

quais razões a tutela provisória de urgência foi indeferida, de modo que 

eventual questionado sobre tais motivos deverá ser realizado por meio do 

manejo de recurso próprio. 7. Por outro lado, verifico que os embargos 

opostos merecem ser parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, 

ocorreu contradição em parte da decisão atacada, vez que no caso dos 

autos trata-se de típica relação civilista e não de consumo como disposto 

nos itens 04 usque 07 da decisão guerreada que deliberou quanto a 

inversão do ônus da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade 

de serem acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez 

verificada a presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o 

magistrado, reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais 

proposições contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe 

parecer inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro 

não poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto 

Processual prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz 

"alterar" o julgado por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o 

vocábulo "alterar" nada mais quer dizer do que mudar, modificar, 

transformar. 9. Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais 

subsiste qualquer discussão acerca do tema, uma vez que vem 

consolidando-se junto aos Tribuinais Superiores como uma verdadeira 

possibilidade e necessidade: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO 

MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A 

DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, 

esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com 

efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a 

qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos 

segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado 

primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. Dá-se, 

excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, quando 

manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, contradição e 

obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e julgar a 

segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão deduzida em 

Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; EDEC 

1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. Assim 

sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 04 usque 07, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. Na 

hipótese vertente, embora seja juridicamente possível o pedido formulado 

pela parte requerente, a concessão da tutela provisória em análise de 

cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 
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fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados de 

otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao 

caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3. Com efeito, sem qualquer antecipação de 

mérito da rusga, convém destacar que a conduta praticada pelo miliciano 

de conduzir a autora até a autoridade policial é flagrantemente legítima, 

pois é dever das autoridades públicas em havendo indícios da prática de 

uma conduta criminosa, realizar a prisão (ou apreensão) dos hipotéticos 

autores do fato, sob pena de incorrer em crime funcional. Outrossim, no 

que tange as fotografias registradas, ressalto que não há qualquer indício 

de ilegalidade praticado por àquele, pelo contrário, as fotos demonstram o 

deboche e o descaso da parte autora perante os policiais militares, já que 

logo após a prisão aparece sorrindo na indigitada foto, não havendo se 

falar na pretensa coação. 4. Frente ao exposto e por tudo mais que dos 

autos constam, INDEFIRO o pedido da parte autora de tutela provisória, 

tendo em vista que dos documentos carreados aos autos não ficou 

evidenciado o periculum in mora e o fumus boni iuris. 5. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

10. Expeça-se o necessário. 11. Cumpra-se. 11. De resto permanece 

inalterada a decisão contida no ID 10809188. 12. Intime-se. 13. 

Aguarde-se realização da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011834-83.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALI DE FREITAS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositaria dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011834-83.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALI DE FREITAS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: , ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S 

para que compareça na secretaria para retirada da Carta Precatória 

expedida, esperando MM. Juiz assinar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por 

Thaynara Moreira de Moraes, em desfavor de Lazaro Francisco Gouveia 

de Souza. A liminar foi indeferida, conforme se depreende da decisão 

contida no ID 10809270. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de 

declaração contra a decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 

3. Prefacialmente, há que destacar que a obscuridade aventada em sede 

de embargos de declaração, se trata de matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento 

adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 
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processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode se 

caracterizar por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar que 

no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité sans 

grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada dos itens 02 e 03 da indigitada decisão 

verifica-se que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela 

provisória de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado 

sobre tais motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso 

próprio. 7. Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 04 

usque 07 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 

acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 

julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 04 usque 07, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. Na 

hipótese vertente, embora seja juridicamente possível o pedido formulado 

pela parte requerente, a concessão da tutela provisória em análise de 

cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados de 

otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao 

caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3. Com efeito, sem qualquer antecipação de 

mérito da rusga, convém destacar que a conduta praticada pelo miliciano 

de conduzir a autora até a autoridade policial é flagrantemente legítima, 

pois é dever das autoridades públicas em havendo indícios da prática de 

uma conduta criminosa, realizar a prisão (ou apreensão) dos hipotéticos 

autores do fato, sob pena de incorrer em crime funcional. Outrossim, no 

que tange as fotografias registradas, ressalto que não há qualquer indício 

de ilegalidade praticado por àquele, pelo contrário, as fotos demonstram o 

deboche e o descaso da parte autora perante os policiais militares, já que 

logo após a prisão aparece sorrindo na indigitada foto, não havendo se 

falar na pretensa coação. 4. Frente ao exposto e por tudo mais que dos 

autos constam, INDEFIRO o pedido da parte autora de tutela provisória, 

tendo em vista que dos documentos carreados aos autos não ficou 

evidenciado o periculum in mora e o fumus boni iuris. 5. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

10. Expeça-se o necessário. 11. Cumpra-se. 11. De resto permanece 

inalterada a decisão contida no ID 10809270. 12. Intime-se. 13. 

Aguarde-se realização da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 14. Cumpra-se.
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1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por 

Fernanda David da Silva, em desfavor de Lazaro Francisco Gouveia de 

Souza. A liminar foi indeferida, conforme se depreende da decisão contida 

no ID 10808954. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de 

declaração contra a decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 

3. Prefacialmente, há que destacar que as matérias aventadas em sede de 

embargos de declaração, se tratam de matérias recursais sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento 

adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode se 

caracterizar por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar que 

no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité sans 

grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada dos itens 02 e 03 da indigitada decisão 

verifica-se que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela 

provisória de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado 

sobre tais motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso 

próprio. 7. Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 04 

usque 07 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 

acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 

julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 04 usque 07, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. Na 

hipótese vertente, embora seja juridicamente possível o pedido formulado 

pela parte requerente, a concessão da tutela provisória em análise de 

cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados de 

otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao 

caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3. Com efeito, sem qualquer antecipação de 

mérito da rusga, convém destacar que a conduta praticada pelo miliciano 

de conduzir a autora até a autoridade policial é flagrantemente legítima, 

pois é dever das autoridades públicas em havendo indícios da prática de 

uma conduta criminosa, realizar a prisão (ou apreensão) dos hipotéticos 
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autores do fato, sob pena de incorrer em crime funcional. Outrossim, no 

que tange as fotografias registradas, ressalto que não há qualquer indício 

de ilegalidade praticado por àquele, pelo contrário, as fotos demonstram o 

deboche e o descaso da parte autora perante os policiais militares, já que 

logo após a prisão aparece sorrindo na indigitada foto, não havendo se 

falar na pretensa coação. 4. Frente ao exposto e por tudo mais que dos 

autos constam, INDEFIRO o pedido da parte autora de tutela provisória, 

tendo em vista que dos documentos carreados aos autos não ficou 

evidenciado o periculum in mora e o fumus boni iuris. 5. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

10. Expeça-se o necessário. 11. Cumpra-se. 11. De resto permanece 

inalterada a decisão contida no ID 10808954. 12. Intime-se. 13. 

Aguarde-se realização da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000104-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KELLY SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO PORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/04/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela ajuizada por 

Thaynara Moreira de Moraes, em desfavor de Ronaldo de Almeida Couto. 

A liminar foi indeferida, conforme se depreende da decisão contida no ID 

10810854. Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração 

contra a decisão que indeferiu a tutela. 2. Vieram conclusos. 3. 

Prefacialmente, há que destacar que as matérias aventadas em sede de 

embargos de declaração, se tratam de matérias recursais sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1022, do instrumento 

adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único: 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” 4. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 5. No caso vertente, vale destacar que a parte autora 

questionou este magistrado sobre o fato de que na decisão atacada há 

alusão a expedição de carta precatória, sendo que o requerido reside 

nesta comarca. Ora, uma simples leitura de tal dispositivo verifica-se que 

somente havendo necessidade que a secretaria procederá com tal 

diligência, de tal sorte que uma interpretação tangenciada pode se 

caracterizar por um déficit interpretativo. Além disto, convém destacar que 

no âmbito de Juizados Especiais vigora o princípio do pas de nullité sans 

grief (não há nulidade sem prejuízo), de modo que tal argumento não 

merece guarida jurídica. 6. Outrossim, a parte autora, ora embargante, 

arguiu ainda que este magistrado indeferiu a liminar por falta de 

configuração do direito, sendo que se observar atentamente os 

documentos juntados aos autos, bem como sopesar o fato de que a 

autoridade policial considerou o fato atípico possivelmente haverá 

alteração da decisão guerreada. Pois bem, com a devida vênia ao 

entendimento do douto causídico que subscreveu os embargos de 

declaração, no entanto seu argumento também não merece prosperar, 

porquanto uma leitura acurada dos itens 02 e 03 da indigitada decisão 

verifica-se que este magistrado já fundamentou por quais razões a tutela 

provisória de urgência foi indeferida, de modo que eventual questionado 

sobre tais motivos deverá ser realizado por meio do manejo de recurso 

próprio. 7. Por outro lado, verifico que os embargos opostos merecem ser 

parcialmente acolhidos, na medida em que, de fato, ocorreu contradição 

em parte da decisão atacada, vez que no caso dos autos trata-se de 

típica relação civilista e não de consumo como disposto nos itens 03 

usque 06 da decisão guerreada que deliberou quanto a inversão do ônus 

da prova. 8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem 
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acolhidos em seu efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a 

presença dos vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, 

reabrir o julgamento e diligenciar quanto a eventuais proposições 

contrastantes, podendo optar pela exclusão daquela que lhe parecer 

inadequada, agregando à sentença uma nova proposição. Outro não 

poderia ser o entendimento, haja vista que o próprio Estatuto Processual 

prevê, em seu artigo 494, inciso II, a possibilidade do juiz "alterar" o julgado 

por intermédio dos Embargos de Declaração, eis que o vocábulo "alterar" 

nada mais quer dizer do que mudar, modificar, transformar. 9. 

Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribuinais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA 

SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente 

são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, 

do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de 

embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de 

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão 

embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a 

correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, 

com efeitos modificativos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA 

SEGUNDA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS DE ÔNIBUS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. 

Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, 

quando manifesto o erro de julgamento, decorrente de omissão, 

contradição e obscuridade nos votos vencedores, deixando de apreciar e 

julgar a segunda apelação. 2. Não sendo o réu sujeito à pretensão 

deduzida em Juízo, reconhece-se a sua ilegitimidade passiva” (TJMG; 

EDEC 1298971-39.2007.8.13.0518; Poços de Caldas; Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 30/11/2010; DJEMG 21/01/2011). 10. 

Assim sendo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da referida 

decisão via embargos de declaração, ACOLHO PARCIALMENTE o 

presente “recurso” para retificar parcialmente a decisão retro mencionada, 

excluindo os itens 03 usque 06, passando a mesma a conter o conteúdo 

doravante grafado: 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada 

só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois bem, para a concessão in 

limine litis da tutela provisória faz-se necessário que no caso sub examine 

esteja presentes os requisitos delineados no artigo supramencionado. 

Convém destacar que a liberdade de informação é um direito 

constitucionalmente garantido, mas que deve estar atenta ao dever de 

veracidade dos fatos, já que a falsidade dos dados divulgados tem o 

condão de manipular os cidadãos em vez de formar a opinião pública. 

Destarte, em análise de cognição sumária, sem qualquer precipitação de 

mérito, compreendo que no caso vertente a probabilidade do direito não 

está presente, já que as informações divulgadas naquela oportunidade 

eram, em tese, verdadeiras e fidedignas. Com efeito, registre-se que a 

diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes 

de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser 

veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. 

Aliás, ao verificar o conteúdo da notícia, observo que não há nenhum 

sensacionalismo ou mesmo intromissão na privacidade da parte autora, eis 

porque, outro caminho não resta senão o indeferimento da tutela anelada. 

3. Frente ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o 

pedido da parte autora de tutela provisória, tendo em vista que dos 

documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in 

mora e o fumus boni iuris. 4. Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Cumpra-se. 11. De resto permanece inalterada a decisão contida no ID 

10810854. 12. Intime-se. 13. Aguarde-se realização da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BOENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIL MOTORS LTDA (REQUERIDO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) THIAGO 

BORGES ANDRADE - MT0018994A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 13:20, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDORI PEDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 
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Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011227-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de apreciar o requerimento contido no ID 10331745, DETERMINO 

que a secretaria certifique nos autos se ocorreu ou não a intimação das 

partes da sentença inserta no ID 9618158. Sendo positiva a resposta, 

faça os autos conclusos. Do contrário, dê vida a indigitada sentença 

realizando a pertinente intimação. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012729-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES JESUS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção da 

ação por abandono. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000002-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DA SILVA ZOCCOLI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique o correto endereço da parte requerida, 

sendo que, desde já, advirto que a inércia da requerente desembocará na 

extinção da ação por abandono. 2. Indicado o endereço, designe-se 

audiência de conciliação promovendo a citação da parte requerida e a 

intimação da parte requerente com as advertências legais. Do contrário, 

faça conclusos para prolação da pertinente sentença. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia integral da matrícula atualizada do imóvel, possibilitando a este 

magistrado aferir a legitimidade ativa, pois a matrícula inserta no feito está 

incompleta, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHAYMERA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BOENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIL MOTORS LTDA (REQUERIDO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 
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batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização. 3. Em relação ao ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída no art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido do promovente de tutela provisória de urgência, ante a ausência 

dos requisitos legais. 8. Proceda com a citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 
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(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 13. Expeça-se o necessário. 14. 

Intime-se. 15. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/04/2018 

Hora: 13:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 16:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intime a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia integral da matrícula atualizada do imóvel, possibilitando a este 

magistrado aferir a legitimidade ativa, pois a matrícula inserta no feito está 

incompleta, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/04/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENY BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/04/2018 

Hora: 17:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000101-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUSA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DO VALE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LARISSA 

MARIANO DE CASTRO SILVA - MT0019349A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 07/03/2018 Hora: 10:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA GOMES SPAGNOL (REQUERIDO)

ADRIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINA BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 23/04/2018 Hora: 14:00 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - MT0014040A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2018 Hora: 16:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011757-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000116-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDE LAURA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MATEUS CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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VALTER ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 20/04/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFRIDA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265922 Nr: 16735-26.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elielma Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar designada 

para 01 de Março de 2018 ás 16:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265914 Nr: 16726-64.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 10:20 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265915 Nr: 16727-49.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kledina Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 13:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265919 Nr: 16732-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Rodrigues Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 15:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265921 Nr: 16734-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kledina Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 15:40 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265923 Nr: 16736-11.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Thaynara Moreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 08:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 176351 Nr: 10310-22.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Floriano Cardoso, Sebastiana Rita 

Cardoso, Helia Cristina Cezaria de Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação advogado da sentença <1. Sentença lavrada nos termos do art. 

381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

 2. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência visando à apuração 

do delito de lesão corporal (artigo 129 do CP), praticado pelas indiciadas 

Luzia Floriano Cardoso, Sebastiana Rita Cardoso e Helia Cristina Cezaria 

de Oliveira Sousa, cuja pena em abstrato é de um ano, já tendo ocorrido, 

deste modo, a prescrição da pretensão punitiva dos fatos típicos em 

apreço, vez que o recebimento da denúncia não se deu até a presente 

data. Isto posto e observando a combinação dos artigos 107, IV, e 109, VI, 

na época do fato, todos do Código Penal, DECLARO, com arrimo no artigo 

61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice.

3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se, registre-se, intime-se.

6. Notifique-se o MP.

7. Cumpra-s>

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265913 Nr: 16725-79.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Rodrigues Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 10:40 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265917 Nr: 16730-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elielma Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 11:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265920 Nr: 16733-56.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar deignada 

para 01 de Março de 2018 ás 15:20 horas (horário de Cuiabá).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012626-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 2. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, foi deferido o seu plano 

de recuperação judicial (ID 9909425/9909429), assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 3. Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. 6. 

Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, intime-se. 8. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MOURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO COSTA MARTINS OAB - GO41515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO DELIBERALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. No caso 

em voga, mesmo intimada para comparecer em audiência de tentativa de 

conciliação a parte reclamante não compareceu, conforme se infere da 

ata de enseada conciliatória inserta nos autos. Com efeito, o enunciado 

141 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais é hialino ao estabelecer 

que a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando estiverem no 

pólo ativo da demanda, devem vir em audiência, por intermédio do 

empresário individual ou do sócio dirigente, in verbis: ENUNCIADO 141 

(Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). 3. Deveras, a empresa, ora requerente, é microempresa 

conforme se extrai do documento expedido pela junta comercial do Estado 

de Mato Grosso, sendo medida imperiosa o reconhecimento da 

contumácia, porquanto não compareceu em audiência de conciliação 

devidamente representada pelo sócio dirigente ou pelo empresário 

individual, consoante inteligência extraída do art. 51, I da Lei 9.099/1995 e 

do enunciado 28 do Fonaje, verbis: “Art. 51. Extingue o processo, além 

dos casos previstos em lei: I- quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (omissis) ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Deveras, a 

ausência do requerido na audiência de conciliação redundaria na revelia, 

diversamente do que ocorre quando esse não comparecimento se dá pelo 

autor, que acarreta no reconhecimento da contumácia, que, no caso em 

voga, deve ser aplicada, porquanto a pessoa física que se fez presente 

na audiência de conciliação não juntou aos autos documentos que 
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comprovem ser ela a empresária individual ou até mesmo a sócia dirigente 

da empresa reclamante. Nesta vereda: COBRANÇA. NÃO 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA, PESSOA JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE E DOS 

ARTIGOS 9º, § 4º E 51, INC. II DA LEI 9.099/95. A Lei 9.099/95 possibilita a 

representação das pessoas jurídicas por meio de preposto quando 

litigarem no pólo passivo, o que não diz com a hipótese dos autos. 

Entendimento consolidado no ENUNCIADO 141 (altera o Enunciado 110): A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (Aprovado no XXVIII FONAJE - BA - 24 a 26 de novembro 

de 201º. Oportunizado à parte autora, pelo juízo de primeiro grau, 

comprovar a condição de sócio-dirigente de Renato Panitz Garcia, 

apresentado como preposto em audiência, a mesma absteve-se de 

manifestação (fls. 38/39-v). Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003484078, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POR PREPOSTA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. PROCESSO 

JULGADO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 141 DO FONAJE 

E ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EMPRESA QUE DEVE SER 

REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO DIRIGENTE. 

EXTINÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005644992, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/01/2016). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL. 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA 

LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido. PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL Rua Mauá, 920 - 28º andar - 

Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 8 (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0004301-81.2011.8.16.0131/0 - Pato Branco - Rel.: Rafhael Wasserman - - 

J. 01.09.2015) 4. Frente ao exposto, com esteio no art. 51, I da Lei 

9.099/1995 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 

processo em apreço. Por consectário, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 6. P.R.I.C.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000330-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. G. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000330-52.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: PATRICIA ALVES DAMASCO 

EXECUTADO: SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA Vistos etc. Admito a 

emenda à inicial e passo a analisar os pedidos. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se 

o devedor executado, no endereço constante na inicial, nos termos do art. 

528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar os 

pagamentos referentes à matrícula de DANIEL DAMASCO GOMES DE 

ARRUDA e à compra do material escolar dos três filhos, consoante 

valores mencionados na inicial, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º). Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Ademais, sem prejuízo processual e diante das peculiaridades do caso e 

visando ao fomento da cultura de paz e à manutenção de um ambiente 

familiar sem conflitos, determino aos pais que participem da OFICINA PARA 

PAIS a ser realizada no dia 30/03/2018, com início às 13h00min, término às 

17h00min, nas dependências do Fórum - Plenário do Júri, neste município, 

devendo trazer os filhos, que participarão das atividades. Caso haja a 

necessidade de justificativa para a ausência ao trabalho, defiro, desde já, 

a expedição de atestado de comparecimento. Designo, ainda, audiência de 

conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2018 às 14h30min. Expeça-se 

mandado para a intimação pessoal das partes. Ciência ao Ministério 

Público. Tendo em vista que as crianças se encontram impossibilitadas de 

iniciar as aulas ante o descumprimento da obrigação pelo executado, 

cumpra-se COM URGÊNCIA. Cáceres, 02 de fevereiro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000233-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. Z. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. N. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO - ZONA 02 

AUDIÊNCIA DIA 24/04/2018 ÀS 16H00MIN CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Dra. Alethea Assunção Santos Dados do Processo: 

Justiça Gratuita Processo: 1000233-52.2018.8.11.0006 ; Valor da causa: 

R$ 39.317,52 ; Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) . 

Parte Autora: AUTOR: AGATHA ESTER ZIEBELL DOS SANTOS Parte Ré: 

RÉU: GENIVAL DAS NEVES SILVA FINALIDADE(S): EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Nome: AGATHA ESTER ZIEBELL DOS 

SANTOS Endereço: Avenida 3, quadra 45., casa 06, Jardim Universitário, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000, em conformidade com o despacho 

abaixo transcrito, para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público. Bem como para que compareça ao balcão desta 

secretaria para que assine o termo de guarda provisória deferida a parte 

autora por decisão da MMª Juiza de Direito. DADOS DA AUDIÊNCIA: A 

audiência será de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO e realizar-se-á no dia 

24/04/2018 às 16h00min, no Edifício do Fórum, no endereço ao final 

indicado, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA. ADVERTÊNCIAS: O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Guarda c/c Alimentos e Visitas proposta por por Agatha Ester Ziebell dos 

Santos si e representando Ariadny Rebeca Ziebell das Neves em 

desfavor de Genival das Neves Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que manteve 

relacionamento amoroso com o Requerido sendo que desta relação 

adviera a criança Ariadny Rebeca Ziebell das Neves. Narra, ainda, que 

propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda de sua filha, 

posto que possui a guarda fática desta, sendo que presta toda a 

assistência necessária para o desenvolvimento da criança. Dessa forma, 

requer a guarda de Ariadny Rebeca Ziebell das Neves para poder 

representá-la nas situações necessárias, bem como cuidar e zelar por 

seus interesses e a fixação de alimentos provisórios na quantia de R$ 

1.636.73 (hum mil e seiscentos e trinta e seis reais e setenta e três 

centavos). Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. 

Decido. Processe-se em segredo de justiça.Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. As 

regras que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam 

sempre e primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em 

questão de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a 

conveniência do impúbere. Ademais, sabe-se que o espírito teleológico de 

todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que envolvem 
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pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da criança e do 

adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 

227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, analisando o pedido 

guarda provisória, bem como os documentos acostados aos autos, vejo 

que a liminar pleiteada deve ser deferida. Diante de todo exposto, a guarda 

provisória da criança em favor CONCEDO Ariadny Rebeca Ziebell das 

Neves da Requerente Agatha Ester Ziebell dos Santos. Tendo em vista o 

comprovante de renda do Requerido, fixo os alimentos provisórios no 

valor de R$ 1.636.73 (hum mil e seiscentos e trinta e seis reais e setenta e 

três centavos), a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até o dia 

10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos. 

Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa 

de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil.Expeça-se o competente termo de guarda 

provisória. Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a 

equipe multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial 

na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias e expeça-se 

carta precatória à Comarca de Feliz Natal para a mesma finalidade. Com a 

juntada dos relatórios psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cáceres, 5 de fevereiro 

de 2018 . SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000310-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA OAB - BA21993 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000310-61.2018.8.11.0006 AUTOR: ALESSANDRO MARQUES MARTINS 

DE OLIVEIRA RÉU: JANAINA VIEIRA DE MELO Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta o comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para 

acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciárias, 

sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Cumpra-se. Cáceres, 02 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000389-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000389-40.2018.8.11.0006 AUTOR: LUCIENE APARECIDA RIBEIRO RÉU: 

FABIANO LEITE DA CONCEICAO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 05 de fevereiro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001050-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

NILDA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

AILZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LUZINETE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

ELIZETE DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMOGENES DA SILVA NUNES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001050-53.2017.8.11.0006 REQUERENTE: NILDA DA SILVA NUNES, 

ELIZETE DA SILVA ASSUNCAO, LUZINETE DA SILVA NUNES, ENILDES DA 

SILVA NUNES, AILZA DA SILVA NUNES INVENTARIADO: HERMOGENES 

DA SILVA NUNES Vistos etc. Intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para manifestação acerca dos erros e omissões apontados 

pela herdeira Eranil da Silva Nunes (ID 9938591), no prazo 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cáceres, 29 de janeiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006526-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006526-72.2017.8.11.0006 AUTOR: ELLIER FARIA RÉU: FABIANE DA 

SILVA Vistos etc. Publique-se conforme requerido. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001809-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MACIEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

TAISA SILVA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001809-51.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NEUZELI APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: DAVI MACIEL DE CAMPOS, TAISA SILVA DE 

CAMPOS Vistos etc. Inicialmente verifica-se que a requerida Taisa Silva de 

Campos apesar de devidamente citada manteve-se inerte, desde modo, 

decreto sua revelia. Contudo, apesar da revelia da requerida, há a 
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necessidade de dilação probatória. Dessa maneira, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018 às 15h00min. 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas. Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas. Expeça-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 29 de janeiro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005580-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO - ZONA 03 

AUDIÊNCIA DIA 22/03/2018 ÀS 16H30MIN CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Dra. Alethea Assunção Santos Dados do Processo: 

Justiça Gratuita Processo: 1005580-03.2017.8.11.0006 ; Valor da causa: 

R$ 937,00 ; Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) . Parte Autora: 

AUTOR: LUANA DE OLIVEIRA MORAES Parte Ré: RÉU: AVILA BARRETTO 

VILA FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Nome: 

LUANA DE OLIVEIRA MORAES Endereço: RUA DOS MACUCOS, 127, VILA 

MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público. DADOS DA AUDIÊNCIA: A audiência será de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO e realizar-se-á no dia 22/03/2018 às 16h30min, 

no Edifício do Fórum, no endereço ao final indicado, no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA. ADVERTÊNCIAS: 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Tendo em vista o caráter infringente dos 

embargos de declaração interpostos, intime-se o Requerido para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, determino seja 

cumprida a decisão proferida no ID n. 9993300, remetendo-se os autos 

para o CEJUSC, para designação de audiência conciliatória. Cumpra-se. 

Cáceres, 5 de fevereiro de 2018 . SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

- FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 149426 Nr: 8081-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOP, APCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, SABRINA ORTEGA DA SILVA - OAB:16167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 4687-49.2005.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDL, SNDSCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA, 

do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 6711-79.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, HADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Desse modo, indefiro o pedido de revogação de prisão formulado pelo 

executado e mantenho a sua prisão.A fim de sanar qualquer alegação 

futura de irregularidade processual, diante da retomada do rito da prisão 

às fls. 136/137, revogo a decisão de fls. 96/97, consequentemente, 

determino seja retirada a constrição dos veículos indicados às fls. 98.No 

mais, aguarde-se o decurso do prazo de cumprimento da prisão 

alimentar.Após, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142473 Nr: 262-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4o. do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Inventariante, 

através de sua advogada, para que no prazo de 05(cinco) dias: 1) 

compareça a esta Escrivania e retire a pertinente Carta Precatória, 

promova às suas expensas a sua distribuição no Juízo Deprecado e no 

prazo de 30(trinta) dias comprove nos autos que oprotocolo da mesma; ou 

2) acoste aos autos o comprovante do preparo da mesma para que esta 

escrivania encaminhe-a ao Juízo Deprecado para o respectivo 

cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 26335 Nr: 7-75.1992.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MACIEL DE SOUZA, ÉZIO MACIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JUSTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para intimar a parte inventariante para recolher custas judiciarias 

dos valores mencionados às fls.181.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-24.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte autora, por meio de seu advogado, para comparecer a audiência 

de Conciliação designada para o dia 04/04/2018 às 13 horas, que se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres - MT. Devendo o advogado efetuar o depósito da 

diligência devida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000409-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SABORE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 11418165, porquanto trata-se de diligência 

perfeitamente realizável pela própria parte por ser de seu exclusivo 

interesse, não havendo comprovação no processo de que a informação 

pretendida está resguardada por segredo de justiça ou outra questão que 

impedisse o acesso direto. Ademais, o fato de o veículo estar sob 

restrição judicial por questões criminais deve ser resolvido pela instância 

pertinente, não cabendo qualquer solução dentro deste processo, por ser 

questão estranha à esta lide. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 3 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007864-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTUAIS HERDEIROS DE JOSÉ ÁVILA CINTRA e EURIDICE DOS 

SANTOS CINTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004566-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DORIVAL FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – Havendo no processo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 – 

Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE o representante 

do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004076-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais conforme já 

determinado em decisão de id. 8725794. Preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação da 

inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 
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e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003690-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (AUTOR)

JAIME MUNIZ JUNIOR (AUTOR)

LUZIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

JAIDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos 

autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75696 Nr: 2368-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTOM CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, GETULIO NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ 

GONÇALVES DE SÁ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$35,00 (trinta e 

cinco reais),cuja finalidade é a penhora no rosto do processo em curso na 

vara trabalhista de Cáceres-MT. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6680 Nr: 469-22.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASQUAL BARLETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIO M.S.FIGUEIREDO - 

OAB:PR - 28.192-B, FRANCISCO JURACI BONATTO - OAB:16.831

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais0, cuja finalidade é a penhora e intimação. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190270 Nr: 8453-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINA MARIANI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$35,00 (trinta e 

cinco reais), cuja finalidade é a citação da parte devedora. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Ademais, informo a 

impossibilidade de cumprir o ato processual, via correios, tendo em vista 

que o endereço está incompleto, não havendo precisão do Bairro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17566 Nr: 2247-22.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRASEG MATO GROSSO SEGURANÇA ELETRÔNICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO CAPISTRANO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o conteúdo da sentença lançada nesta data nos autos dos 

embargos de terceiro em apenso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 1492-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ FERNANDO MANCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar o demontrativo do débito atualizado 

para posterior expedição de mandado de penhora e avaliação, visto que a 

última atualização data do ano de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 1679-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome dos executados por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade das partes 

executadas.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75979 Nr: 2661-73.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE NAZÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12465-A OAB/MT

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189877 Nr: 8192-96.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 
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OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 189877).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148376 Nr: 6859-17.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DE O. ROSA-ME, MARCIO DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CAIÇARA LTDA, THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

BARBOSA - OAB:

 DECISÃO1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150529 Nr: 9293-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 150529).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 3411-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E EXPORT. 

LTDA, JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO BORGES PEREIRA, JOSÉ BORGES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31624 Nr: 1526-65.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA PEREIRA 

RIVERA, JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA, 

CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA, NATALINO CONRADO, 

VALDIR OSMAR BORN, CARMELINO ALVES GOMES, JOSIVALDO 

CAETANO REIS, JOÃO CARLOS DE PAIM, MILTON JOSÉ DA SILVA, 

SEBASTIÃO SANTANA MAGALHÃES, SEBASTIÃO PORCARIA, PAULO 

DONIZETE, WANDERLEY DE TAL, PAULÃO DE TAL, JOÃO GRACIANO DE 

PAIVA, LIBERATO DE MORAES, OSMAR BATISTA, MILTON JOSÉ DA 

SILVA, SEBASTIÃO SANTANA MAGALHÃES, VALDIR OSMAR BORN, 

CARMELINO ALVES GOMES, JOSIVALDO CAETANO REIS, JOÃO CARLOS 

DE PAIM, PAULO DONIZETE, JOÃO GRACIANO DE PAIVA, VANDERLEY 

PEREIRA DE MELO, VANDERLEY PEREIRA DE MELO, VANDERLEY 

PEREIRA DE MELO, IZELINA INÊS FELÍCIO, IZELINA INÊS FELÍCIO, 

LIBERATO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 31624).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23906 Nr: 146-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fl. 220) a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/MT, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - 

OAB:12855

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 143003).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 474-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CESAR NELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF MIRANDA CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ
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 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138044 Nr: 7486-55.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DALMIR NONATO ALVES, RENATA AVILA 

MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA ANGELICA NUNES GOMES, JOSÉ 

ARCENIO DA SILVA FILHO, FATIMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, TATIANA 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 138044).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA NEVES, NOELI SILVA 

NEVES, MILTON CHAVES LIRA, MARCOS ANTONIO PEREIRA NEVES, 

NOELI SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNÃO MIURA & FILHOS LTDA, SUNÃO 

MIURA & FILHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 44734).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189751 Nr: 8102-88.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. S., R. A. S., RIVANIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 189751).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146647 Nr: 4881-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99680 Nr: 4768-22.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 99680).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190652 Nr: 8680-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 190652).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176441 Nr: 112-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA, FABIANO DE 

SOUZA EVANGELISTA, LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 176441).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 6679-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO SÃO JORGE LTDA, ELIYAHU NINIO, 

GRACIELA REGIANI NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida em execução. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código 

de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 6624-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OOLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA LUIZA 

DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE DE 

JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, 

JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE CASTANHAS DO PARÁ RIO 

NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 60345).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137471 Nr: 6789-34.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SIDNEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI DA SILVA, DOMITILIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 137471).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193568 Nr: 10467-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MOLINA LTDA ME, SERGIO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIZE MIRA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 193568).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 54740 Nr: 2382-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CRUZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT, MARCELA PROFETA RIBEIRO - OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:139482

 DECISÃO

Diante do passamento da parte exequente, devidamente comprovado por 

meio da certidão de óbito de fl. 169 dos autos em apenso, bem como a 

habilitação espontânea dos herdeiros, com juntada de procuração (fls. 

115/116) e documentos pessoais (fls. 119/125), este Juízo DEFERE a 

sucessão "causa mortis", devendo constar no polo ativo o Espólio de Elza 

Cruz Nunes, além dos herdeiros indicados às fls. 114/116, promovendo-se 

as alterações devidas na autuação e distribuição.

Sem prejuízo da providência anterior, considerando a prolação de 

sentença nos autos dos embargos à execução em apenso nesta data, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87727 Nr: 3222-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA, JOSÉ 

LOMBARDI FILHO, CELI SANCHES LOMBARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte executada, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 87727).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50833 Nr: 478-03.2006.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677-MT, JANETE POZZA - OAB:9.342-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 50833).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 2857-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA 

LUIZA DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE 

DE JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, 

JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para que no prazo 
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de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 165800).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 25076 Nr: 1223-85.2003.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A-REDE 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO SAN DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6514

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte executada, legalmente constituído, para que no prazo 

de 3 (três) proceda a devolução destes autos (cód. 25076).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143117 Nr: 996-80.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DANTAS PRATTES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RACA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 

MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Código n. 143117

DESPACHO

1 – Considerando que em audiência de instrução e julgamento realizada 

em 20/08/2013 (fls.264/265) este juízo, após a oitiva das testemunhas deu 

por encerrada a instrução do feito, saindo as partes intimadas de tal 

decisão, tendo cada uma delas apresentado suas alegações finais em 

forma de memoriais (fls. 312/319, 320/327 e 338/346, tem-se que o 

presente feito encontra-se maduro para julgamento.

2 – Todavia, compulsando os autos, este juízo notou que após a 

apresentação dos memoriais pelas partes foi recebido por malote digital 

em 20/01/2014 (fls. 361/370) decisão de Agravo de Instrumento interposto 

pela ré MOTO RAÇA, onde aquele Órgão Colegiado reformou parcialmente 

o decisum objurgado para o deferimento de prova pericial no bem objeto 

da lide.

3 – Tendo em vista o lapso temporal decorrido entre tal decisão 

(11/12/2013) prolatada após o saneamento - bem como a possibilidade de 

inutilidade da realização da perícia para o deslinde do feito - INTIME-SE a 

parte ré MOTO RAÇA por meio de seus advogados para manifestar se 

ainda persiste o interesse na realização da referida perícia, no prazo de 

05 (cinco) dias, sendo que do seu silêncio importará a renúncia da 

produção de tal prova.

4 – PROCEDA a Secretaria a renumeração das páginas dos autos, 

devendo, para tanto, considerar a ordem cronológica dos atos 

processuais.

5 – Com ou sem manifestação das partes, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146809 Nr: 5061-21.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO GOMES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RODRIGO VENOSO DAUR - 

OAB:102.818

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147178 Nr: 5487-33.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTANIEL DIONÍSIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ALEXIS LOUREIRO 

JÚNIOR - OAB:74188/MG, ANA CAROLINA MENDES TEIXEIRA - 

OAB:115450/MG, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, 

CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT, EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, ELTON YUJI AOYAMA - OAB:261.320, EUGENIO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103082, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA E 

FERREIRA - OAB:63816/MG, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA 

SILVA - OAB:, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102-B, 

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, IZABEL 

CRISTINA CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT, JACQUES TIAGO 

COLARES - OAB:127624/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:OAB/MG 103.997, MÁRCIO BARROCA SILVEIRA - OAB:74181, 

MARCUS CÉSAR MESQUITA - OAB:5036/MT, MARIANA CRISTINA 

CORRÊA DE ANDRADE - OAB:15.549/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT, NARA PATRÍCIA DA SILVA - OAB:109936, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B, RODRIGO GABRINHA - OAB:261.164, RODRIGO 

REBOUÇAS MARCONDES - OAB:120810/RJ, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:OAB/MG102.818, SÉRGIO SANTOS SETTE CÂMARA - 

OAB:51452/MG, TATIANE CRISTINA AUGUSTO - OAB:273.717, VANDER 

DE SOUZA SANCHES - OAB:178661, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 10445

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145902 Nr: 4024-56.2012.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDICEIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, JULIO CESAR 

BACOVIS - OAB:11301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido consignatório 

formulado pela autora, confirmando a liminar deferida às fls. 25/27, 

declarando extinta a obrigação em comento, ante a suficiência do depósito 

efetuado nos autos.Por conseguinte, EXPEÇA-SE alvará da quantia 

depositada nos autos em favor do Banco réu.CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65846 Nr: 3284-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA CRUZ NUNES, CLEONILDA 

CRUZ NUNES GODINHO, CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLEONICIA CRUZ 

NUNES DE FARIA, CLEMENTES CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES 

HARTMANN, CLAUDIO CRUZ NUNES, CLEUSA CRUZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400, MARCELA PROFETA RIBEIRO - OAB:7290/MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante.CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das 

despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161318 Nr: 9115-93.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, condenação essa 

suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, na forma do §3º 

do art. 98 do CPC. Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do 

CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173503 Nr: 8857-49.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI APARECIDA CARVALHO E SILVA GONÇALVES, 

WASHINGTON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRASEG MATO GROSSO SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, razão por que é de ser determinado o desfazimento da penhora 

que sobre o imóvel em debate recaiu nos autos executivos em apenso. 

CONDENA-SE a parte embargada no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Com o 

trânsito em julgado, TRANSLADEM-SE cópia da sentença/acórdão aos 

autos da execução em apenso. Após, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.INTIME-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148448 Nr: 6940-63.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALIA RODRIGUES 

MARCELINO HURTADO - OAB:16811, DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAÍS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na petição inicial para:a) condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais no importe de R$ 783,34 (setecentos e 

oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) corrigidos desde a data do 

desembolso e juros e mora a partir da citação.b) com fulcro no art. 5º, 

inciso X, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se 

os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no 

montante de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 

1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do 

STJ.Nos termos do art. art. 85, §2º c/c 86 do CPC, CONDENAM-SE as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

no equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, que 

deverão ser rateadas entre as partes, em virtude da sucumbência 

recíproca, arcando a parte ré com 25% (vinte e cinco por cento) e a parte 

autora com 75% (setenta e cinco por cento) de tais valores.Os valores 

que ficarão a cargo da parte autora, se manterão suspensos nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC, devido o benefício da gratuidade deferido.Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 1º de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 2115-37.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 75 de 597



TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON HURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESProcesso em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, com fundamento no art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito.Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos:A) Culpa concorrente entre as partes;B) Da omissão do 

requerido em relação à autora;C) Da demonstração de dano moral e 

material; Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início 

da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão 

ou a colheita de outros elementos probatórios. INTIME-SE a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso acerca desta decisão.CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185518 Nr: 5535-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA ALCINA DE LACERDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245A

 Código n. 185518

DESPACHO

1 – Este Juízo DEFERE o pedido de fl. 181/182.

2 – DETERMINA-SE que a gestora judiciária, verifique se há saldo 

remanescente na conta judicial destes autos, havendo saldo residual este 

Juízo autoriza a expedição do alvará para conta poupança que consta na 

fls. 179.

3 – Após, CONCLUSOS a para a prolação da sentença.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100137 Nr: 5229-91.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSMAR DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASTROGILDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código n. 100137

DESPACHO

1 – Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 440. INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar acerca do pedido de fl. 439.

 2 – Em caso de discordância expressa da parte autora, EXPEÇA-SE 

Mandado de Imissão na Posse que deverá ser imediatamente cumprido.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI CRAMOLICH LOPES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Marlei Cramolich Lopes (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000570-12.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MARLEI CRAMOLICH LOPES 

EIRELI - ME, MARLEI CRAMOLICH LOPES DECISÃO 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1001380-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001380-84.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JADERSON DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO 1 – Compulsando o processo, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001790-45.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ADONIAS DA SILVA, GIOVANI PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO DEL 

MOURO JUNIOR DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a 

parte devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Sem prejuízo das diligências descritas nos itens 1 e 2, em 

nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NOBRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação revisional de renegociação 

de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada por ANTONIO NOBRE 

DA SILVA em face do BANCO PAN S/A - PANAMERICANO e SABEMI 

PREVIDENCIA PRIVADA, todos qualificados no processo. Com a inicial 

vieram documentos. Despacho inicial (id. 7242340), ocasião em que foi 

invertido o ônus da prova e determinada a citação das partes para 

comparecimento em audiência de conciliação. Audiência de conciliação 

realizada (id. 9416367), ocasião em que restou infrutífera a composição 

amigável. Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação e 

documentos (id. 9398738 - SABEMI e id. 9731537 - BANCO PAN S/A). 

Réplica no id.9628629 e 9805655. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de 

contestação e réplica, aliado ao fato de que não houve conciliação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES A preliminar invocada 

pela ré SABEMI tocante à carência da ação por falta de interesse 

processual confunde-se com o mérito da demanda, porquanto afirma que 

o objeto encontra-se devidamente quitado, o que somente poderá ser 

acertado em sentença final, razão pela qual este juízo rejeita a preliminar. 

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) regularidade dos 

empréstimos consignados; B) existência de prejuízos ou danos; 

INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências (o que se quer provar) e razões específicas para cada meio 

probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o 

início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001478-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARISI GIULIANO (REQUERENTE)

MARCELO WEISSHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de embargos do devedor opostos 

por MARCELO WEISSHEIMER e PARISI GIULIANO em face do BANCO 

BRADESCO S/A, todos qualificados no processo. Com a inicial vieram 

documentos. Despacho inicial (id. 6830963), ocasião em que foram 

recebidos os embargos sem efeito suspensivo. Devidamente 

citado/intimado, o embargado apresentou impugnação e documentos (id. 

8348093). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de contestação e 

réplica, aliado ao fato de que não houve tentativa de conciliação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Não havendo também 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos o seguintes pontos: A) regularidade da dívida e valores 

devidos; B) sujeição do crédito à recuperação judicial; Tendo em vista que 

o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a instigar, mas 

também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do julgamento, 

tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências (o que se quer provar) e razões específicas para cada meio 

probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o 

início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002639-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002639-80.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA RÉU: HELOISA BRANT FREIRE 

BARBOSA DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o pagamento de 

soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. ), foi deferida de plano a 

expedição do mandado, advertindo ao réu que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial. Neste sentido, preconiza o 

parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a parte requerida, 

conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o prazo assinalado, 

sem qualquer manifestação conforme certificado no processo. Ante o 

exposto: 1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça 
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autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 6 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 8 – CUMPRA-SE, promovendo-se as retificações necessárias 

quanto ao tipo de processo que doravante passa a tramitar como feito 

executivo. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001210-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001210-15.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: PAULO DA 

SILVA LEITE FILHO DECISÃO 1 – Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 8011196. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar 

na busca do endereço do réu a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, 

conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001030-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

FATIMA HURTADO FERREIRA em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. Despacho 

inicial (id. 4831483). Audiência de conciliação realizada (id. 6138491), 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. Devidamente 

citado, o réu apresentou contestação e documentos (id. 6768188). O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Diante da apresentação de contestação e réplica, aliado ao 

fato de que não houve conciliação, não sendo caso de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do Código de Processo Civil. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) regularidade da inscrição e existência 

de dívida; B) quantificação da indenização frente a inscrições 

preexistentes; INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões específicas 

para cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002532-70.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSE CARLOS VELOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por JOSÉ CARLOS VELOSO em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos. Sustenta que foi 

vítima de acidente de trânsito/atropelamento no dia 05.08.2016, o que lhe 

acarretou lesões na costela e escoriações por todo corpo. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 3709484) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

4869777 argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração no 

polo passivo e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 5566855). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial unilateral no id. 5567074. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que tange à necessidade de alteração do polo passivo 

para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 
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de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 5567074 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é tórax, 

a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela autora. 

Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos documentos 

médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada 

atestou que a parte autora foi acometida por redução moderada de 

capacidade funcional respiratória ou esforço físico, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 10% (residual). Aduzindo que o aludido exame é realizado 

por profissional capacitado na área médica, não havendo nada que 

desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por lesão residual. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso da parte autora houve 

a perda parcial incompleta, com repercussão de 50%, o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 x 10% = 1.350, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais). Assim, o valor da indenização que faz jus o Autor é de 

R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), que devem ser corrigidos a 

partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de 

juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

inicial condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 

reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos 

honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002073-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002073-34.2017.8.11.0006 AUTOR: 

JOSE PERES MACHADO RÉU: MBM SEGURADORA SA SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JOSÉ 

PERES MACHADO em face de MBM SEGURADORA S/A, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

02.10.2016 que lhe acarretou lesões e fraturas. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% 

(cem por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 8013027) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 9317228 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração no polo 

passivo e a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 9922023). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 9921964. 

Réplica no id. 10234503. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 
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central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9921964 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro superior direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução de 

força e amplitude de movimento em membro superior direito, com 

diminuição de amplitude e calo ósseo, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70 % = 9.450 x 50% = 4.725, que culmina 

no montante indenizatório de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Como a parte autora já recebeu o valor de R$ 2.362,50, a ré 

deverá efetuar o pagamento da diferença, valores estes que devem ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003144-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUDIMAR TAVARES CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003144-71.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LOUDIMAR TAVARES CUNHA 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão em que a 

empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de 

financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. ). Mesmo devidamente citado, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. O processo veio concluso. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
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CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004651-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004651-67.2017.8.11.0006 AUTOR: 

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA RÉU: MARIA DE LOURDES SEVERINO 

BARBOSA SENTENÇA Trata-se de embargos à ação monitória opostos 

por HELOISA BRANDT FREIRE BARBOSA em face de MARIA DE LOURDES 

SEVERINO BARBOSA, ambas qualificadas no processo. Em decisão inicial 

(id. 9229947), determinando a redistribuição do processo para esta 2ª 

Vara. O processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se 

e Decide-se. Em análise do processo, verifica-se que a parte embargante 

distribuiu sua defesa (embargos monitórios) por dependência ao processo 

principal tombado sob o número PJE n. 1002639-80.2017.8.11.0006, 

quando em realidade deveria tê-la juntado no bojo do próprio processo, 

consoante previsão expressa do artigo 702 do CPC. O procedimento 

especial da ação monitória prevê que a defesa do requerido é feita por 

meio de peça processual denominada embargos, todavia, tal não significa 

confundir com a ação autônoma de impugnação consubstanciada nos 

embargos do devedor, regulada em capítulo próprio da lei processual civil. 

Nesse quadro, incorreu em erro grosseiro a parte ao deixar de observar 

norma de simples dicção e perfeitamente inteligível, obstando o 

conhecimento da pretensão pela via autônoma, por inexistir previsão legal 

para tanto. Logo, diante da ausência de previsão legal para ação 

autônoma de embargos monitórios, reputa-se que deve o processo em 

destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de 

interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o 

condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a execução à 

mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo, Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001384-87.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: ABEDENER DE 

LIMA, CELIA COSTA LIMA Vistos etc. Atento ao requerimento formulado 

pelo credor no id. 11545497 são as seguintes considerações do Juízo: - 

No tocante ao requerimento de pedido de informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida e encaminhada ao Juízo de São 

José dos Campos/SP, poderá a parte obter referida informação através de 

consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no campo 

destinado a consultas processuais. - No que se refere a informação de 

que as partes estariam transacionando pelo que requereu prazo para a 

finalização do acordo, este Juízo entende ser pertinente o requerimento. 

Isto posto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que as partes 

possam transacionar e informar nos autos os termos e condições da 

transação. Decorrido o prazo e nada sendo manifesto no período, 

intime-se novamente o credor para que manifeste, requeira ou informe o 

que entender pertinente. Após retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000026-53.2018.8.11.0006 

AUTOR: THIAGO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. O Novo Código de Processo Civil suprimiu a exibição cautelar 

de documentos, motivo pelo qual a pretensão material deve ser admitida 

como produção antecipada da prova, conjugando-se as disposições 

normativas a ela relativas com a disciplina legal aplicável à exibição de 

documentos. Nesse sentido: “Importa destacar que o novo CPC 

amalgamou – e o fez muito bem - o que no CPC atual é tratado tanto como 

meio de prova como “procedimento cautelar específico” (arts..844 e 845). 

Se a hipótese for de urgência, não há como negar a possibilidade de o 

pedido de exibição ser formulado antes do processo, aplicando-se, para 

tanto, o procedimento aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC 

chama-se de “produção antecipada de provas” (art.381), hipótese em que 

o réu será necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, 

Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: 

Saraiva, 2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da 

antecipação da prova documental (CPC, art.381, III), presentes os 

requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, determino a citação 

da parte requerida para responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398 c.c 

306), com advertência expressa quanto às consequências jurídicas da 

inércia processual. Transcorrido o prazo para resposta, imediata 

conclusão. Expeça-se o necessário. Caceres/MT, 05 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000990-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006 
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AUTOR: ANTONIO RODRIGUES JUNIOR, GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 

RÉU: JOSE FERNANDO LEITE Vistos etc. Considerando que o denunciado 

à lide foi citado e até então não apresentou contestação, antes de 

prosseguir com o feito, na forma do que dispõe o art. 10° do Código de 

Processo Civil, faculto às partes a possibilidade de se manifestar no 

tocante a denunciação e os efeitos decorrentes da revelia do denunciado 

à lide. Para tanto, anoto o prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000379-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000379-93.2018.8.11.0006 

AUTOR: DELINA ALVES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por DELINA 

ALVES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, o Autor requer a concessão da justiça gratuita. No 

entanto, apesar de requerer o benefício, não trouxe documentos capazes 

de comprovar a sua incapacidade financeira para recolhimento das custas 

processuais. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de Processo Civil disponha 

acerca da concessão da justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação 

de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira. Neste rumo, a Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), 

devendo, portanto, a parte que a requer, comprovar cabalmente a sua 

incapacidade financeira. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 

2º, do NCPC, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, e, para tanto, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício, documento que comprove sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência através de documentos (cópias carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 02 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 5 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001384-87.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: ABEDENER DE 

LIMA, CELIA COSTA LIMA Vistos etc. Atento ao requerimento formulado 

pelo credor no id. 11545497 são as seguintes considerações do Juízo: - 

No tocante ao requerimento de pedido de informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida e encaminhada ao Juízo de São 

José dos Campos/SP, poderá a parte obter referida informação através de 

consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no campo 

destinado a consultas processuais. - No que se refere a informação de 

que as partes estariam transacionando pelo que requereu prazo para a 

finalização do acordo, este Juízo entende ser pertinente o requerimento. 

Isto posto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que as partes 

possam transacionar e informar nos autos os termos e condições da 

transação. Decorrido o prazo e nada sendo manifesto no período, 

intime-se novamente o credor para que manifeste, requeira ou informe o 

que entender pertinente. Após retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR)

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003229-57.2017.8.11.0006 

AUTOR: OTAVIO RIBEIRO CHAVES, MAURICELIA MEDEIROS SILVA RÉU: 

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, ESPÓLIO 

DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES REPRESENTANTE: JOZE 

FERNANDA DE MORAES Manifeste a parte Autora sobre o doc. de id.Num. 

10428580 e Num. 11096173, no prazo de quinze dias. Anoto que realizei 

buscas do endereço na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta: CPF: 

836.737.171-20 Nome Completo: JOZE FERNANDA DE MORAES Nome da 

Mãe: JACY LEITE DE MORAES Data de Nascimento: 06/04/1978 Título de 

Eleitor: 0020634151830 Endereço: R BRUMENAL 31 CASA COPHEMA CEP: 

78085-115 Municipio: CUIABA UF: MT Dados do Eleitor Nome JOZE 

FERNANDA DE MORAES Título 020634151830 Data Nasc. 06/04/1978 

Zona 55 Endereço R BLUMENAU N 31 COOPHEMA Município CUIABÁ UF 

MT Data Domicílio 16/04/1996 Nome Pai PEDRO FERNANDES DE MORAES 

Nome Mãe JACY LEITE DE MORAES Naturalidade CUIABÁ, MT Cód. 

Validação 71d5e81ed2120f7d6556997c5799aa05 Acaso não seja 

informado novo endereço, e sendo pleiteada a citação por edital, desde já 

defiro. Nesse caso, cite via DJE e após o decurso do prazo, intime a 

Defensoria Pública para atuar na defesa, como Curadora Especial. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006429-72.2017.8.11.0006 

AUTOR: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Providencie a habilitação do Advogado que representa o 

Embargado nos autos de execução. Após, nos termos do art. 920, I do 

Código de Processo Civil, providencie a citação/intimação da parte 

Embargada, na pessoa do Procurador para apresentar resposta, no prazo 

de 15 dias. Não obstante, postergo a análise do efeito suspensivo dos 

Embargos sobre a execução para o momento posterior a resposta, vez 

que não se verifica risco iminente ao perecimento da pretensão do 

Embargante notadamente por existir valor incontroverso a justificar o 

prosseguimento da execução ainda não satisfeita em sua finalidade. Com 

efeito, decorrido o prazo para a resposta do Embargado, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006429-72.2017.8.11.0006 

AUTOR: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Providencie a habilitação do Advogado que representa o 

Embargado nos autos de execução. Após, nos termos do art. 920, I do 

Código de Processo Civil, providencie a citação/intimação da parte 

Embargada, na pessoa do Procurador para apresentar resposta, no prazo 

de 15 dias. Não obstante, postergo a análise do efeito suspensivo dos 

Embargos sobre a execução para o momento posterior a resposta, vez 

que não se verifica risco iminente ao perecimento da pretensão do 

Embargante notadamente por existir valor incontroverso a justificar o 

prosseguimento da execução ainda não satisfeita em sua finalidade. Com 

efeito, decorrido o prazo para a resposta do Embargado, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007133-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERICK DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, AGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Vistos 

etc. Analisando a manifestação do executado no id. 11462890 são as 

seguintes considerações do Juízo: - no tocante a informação de equívoco 

da certidão, saliento que já está em curso os EMBARGOS À EXECUÇÃO 

sob o n° 1006429-72.2017.8.11.0006 neste Juízo de modo que eventual 

apreciação no tocante a sua tempestividade será deliberada naquele feito; 

- com relação aos demais requerimentos do devedor: 1) levantamento de 

penhora sobre veículos; 2) desbloqueio de valores bloqueados via 

BACENJUD, antes da decisão do Juízo, necessário que se observe o 

disposto no art. 9° do Código de Processo Civil. Isto posto, intimo o 

exequente para que no prazo de 15 dias, manifeste-se a respeito dos 

pedidos formulados pelo devedor. Na mesma oportunidade deverá 

manifestar e requerer o que entender pertinente visando a satisfação do 

crédito perseguido. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Vistos 

etc. Analisando a manifestação do executado no id. 11462890 são as 

seguintes considerações do Juízo: - no tocante a informação de equívoco 

da certidão, saliento que já está em curso os EMBARGOS À EXECUÇÃO 

sob o n° 1006429-72.2017.8.11.0006 neste Juízo de modo que eventual 

apreciação no tocante a sua tempestividade será deliberada naquele feito; 

- com relação aos demais requerimentos do devedor: 1) levantamento de 

penhora sobre veículos; 2) desbloqueio de valores bloqueados via 

BACENJUD, antes da decisão do Juízo, necessário que se observe o 

disposto no art. 9° do Código de Processo Civil. Isto posto, intimo o 

exequente para que no prazo de 15 dias, manifeste-se a respeito dos 

pedidos formulados pelo devedor. Na mesma oportunidade deverá 

manifestar e requerer o que entender pertinente visando a satisfação do 

crédito perseguido. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES Vistos etc. Nos termos do art. 139, VI 

do Código de Processo Civil, esclareçam as partes se possuem interesse 

em produzir outras provas no processo, notadamente visando o 

esclarecimento da controvérsia havida em torno da notificação prévia para 

fins de constituição em mora da devedora. Para tanto, anoto o prazo de 10 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003821-38.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GEISE LAURA DE MORAES Vistos etc. Defiro a 

suspensão do processo no prazo solicitado pelo credor. Decorrido o 

prazo, e nada sendo informado, intime-se o credor para manifestar e 

requerer o que entender pertinente em 05 dias. Decorrido o prazo e 

havendo manifestação, retorne concluso. Desde já e no prazo de 15 dias 

esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003628-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON VIEGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003628-86.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ELSON VIEGAS DE SOUZA REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA proposta por ELSON VIEGAS DE SOUZA em desfavor de 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Tramitando regularmente o feito, as 

partes noticiaram a composição de acordo (ID. 9695300). Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado em (ID. 

9695300), para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Custas já recolhidas. Arquive-se. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos etc. DEFIRO a expedição do alvará relativo aos 

valores vinculados ao processo resultantes de penhora online. Saliento 

que o alvará será expedido na conta bancária informada no id. 10085440 - 

pág. 1, qual seja: agência 0417, conta corrente nº 288.977-3, Banco 

Bradesco, CNPJ nº. 00.664.135/0001-51, em nome de João Campos e 

Geraldo Oliveira – ADVOGADOS ASSOCIADOS. Segue em anexo o 

alvará. No tocante ao requerimento de nova diligência de penhora online, 

INDEFIRO-O no momento porquanto não é o único meio para a perseguição 

da satisfação do crédito, não obstante já tenha sido realizado neste 

processo. Assim sendo, deverá o autor diligenciar por bens imóveis ou 

móveis (veículos, p. ex), e ainda justificar a razão da qual não pretende 

que seja cumprido o mandado de tentativa de penhora na residência do 

devedor. Esclareça ainda o autor se possui interesse em certidão para 

fins de protesto ou que seja averbada a dívida perseguida neste processo 

junto ao SERASA, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável no segundo caso, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Acaso requeira 

certidão, fica deferido da mesma forma, cabendo a parte providenciar o 

protesto. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para a manifestação. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, AGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006122-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LEITE CENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, AGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 
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data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001350-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU ALVES DA SILVA (AUTOR)

FLAVIO PEREIRA DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

CAMILA LEITE FERNANDES OAB - SP189199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKITO INOUE (RÉU)

NELSON SAKAE INOUE (RÉU)

KUNIO INOUE (RÉU)

ISSAMU MINAMI (RÉU)

TERUO NISHIDA (RÉU)

ISUYAKO NISHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTÔNIO EUZÉBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

EPAMINONDAS MONTEIRO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NAVARRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça quanto as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

finalidade e pertinência, conforme determinado em Despacho de ID de nº. 

11616850. Processo: 1001350-49.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001350-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU ALVES DA SILVA (AUTOR)

FLAVIO PEREIRA DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

CAMILA LEITE FERNANDES OAB - SP189199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKITO INOUE (RÉU)

NELSON SAKAE INOUE (RÉU)

KUNIO INOUE (RÉU)

ISSAMU MINAMI (RÉU)

TERUO NISHIDA (RÉU)

ISUYAKO NISHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTÔNIO EUZÉBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

EPAMINONDAS MONTEIRO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NAVARRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça quanto as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

finalidade e pertinência, conforme determinado em Despacho de ID de nº. 

11616850, bem como para que manifeste-se sobre as alegações e 

documentos apresentados na petição de id. Num. 10958132. De igual 

forma, deverá esclarecer à assertiva de que o memorial descritivo engloba 

área de terceiro que não é parte na lide e apresentar os documentos 

sol ic i tados pelo Estado de Mato Grosso.  Processo : 

1001350-49.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000990-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no 

tocante a denunciação e os efeitos decorrentes da revelia do denunciado 

à lide, conforme determinado em Despacho de ID de nº. 11614599. 

Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 132.879,59; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS Impulsiono 

os autos para intimar a parte embargada, na pessoa de seu Advogado, 

com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste com relação aos 

embargos opostos. Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 
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Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002840-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MORAI RAMALHO. (RÉU)

Drayton Bráz Nóbrega (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002840-09.2016.8.11.0006 

AUTOR: ADEMIR DIAS RÉU: DRAYTON BRÁZ NÓBREGA, WANDERSON 

MORAI RAMALHO. Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE 

POSSE ajuizada por ADEMIR DIAS, em face de DRAYTON BRÁS 

NÓBREGA e WANDERSON MORAI RAMALHO, devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões elencadas na exordial. Tramitando regularmente o 

feito, a parte autora requereu a desistência da ação e por consequência a 

extinção do feito é à medida que se impõe (ID. 11630513). Diante da 

circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução 

do mérito, sendo desnecessária a manifestação da parte Requerida (Art. 

485, §4º, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. 

Arquive-se. Caceres, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Vistos 

etc. Analisando a manifestação do executado no id. 11462890 são as 

seguintes considerações do Juízo: - no tocante a informação de equívoco 

da certidão, saliento que já está em curso os EMBARGOS À EXECUÇÃO 

sob o n° 1006429-72.2017.8.11.0006 neste Juízo de modo que eventual 

apreciação no tocante a sua tempestividade será deliberada naquele feito; 

- com relação aos demais requerimentos do devedor: 1) levantamento de 

penhora sobre veículos; 2) desbloqueio de valores bloqueados via 

BACENJUD, antes da decisão do Juízo, necessário que se observe o 

disposto no art. 9° do Código de Processo Civil. Isto posto, intimo o 

exequente para que no prazo de 15 dias, manifeste-se a respeito dos 

pedidos formulados pelo devedor. Na mesma oportunidade deverá 

manifestar e requerer o que entender pertinente visando a satisfação do 

crédito perseguido. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES Vistos etc. Nos termos do art. 139, VI 

do Código de Processo Civil, esclareçam as partes se possuem interesse 

em produzir outras provas no processo, notadamente visando o 

esclarecimento da controvérsia havida em torno da notificação prévia para 

fins de constituição em mora da devedora. Para tanto, anoto o prazo de 10 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003821-38.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GEISE LAURA DE MORAES Vistos etc. Defiro a 

suspensão do processo no prazo solicitado pelo credor. Decorrido o 

prazo, e nada sendo informado, intime-se o credor para manifestar e 

requerer o que entender pertinente em 05 dias. Decorrido o prazo e 

havendo manifestação, retorne concluso. Desde já e no prazo de 15 dias 

esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001303-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA CRISTINA RAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO MIATELLO (RÉU)

BRUNO DE ALMEIDA PIZZO (RÉU)

LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0004823A (ADVOGADO)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO)

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001303-41.2017.8.11.0006 

AUTOR: BETANIA CRISTINA RAIA RÉU: BRUNO DE ALMEIDA RIZZO, 

LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO, LEONILDO MIATELLO Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA ANTECIPADA C/C AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por BETANIA CRISTINA RAIA em desfavor de 

BRUNO DE ALMEIDA RIZZO, LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO e LEONILDO 

MIATELLO. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo (ID. 10984518). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes, acostado em (ID. 10984518), para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuidade. De igual forma, os Requeridos preenchem os requisitos para 

obtenção do mesmo benefício. Intimem-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquive-se. P.R.I. Cáceres-MT, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004513-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACY SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004513-03.2017.8.11.0006 

AUTOR: ACY SILVA TORRES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO POR TAXAS DE JUROS ABUSIVAS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ACY SILVA TORRES em face de BANCO DO 

BRASIL. Ao se deparar com a inicial, o Juízo determinou que a mesma 

fosse emendada nos seguintes termos: “Na petição inicial a parte defende 

critérios concomitantes para definição da taxa de juros: Selic e taxa média 

de mercado. Assim, emende-se a inicial para explicar qual taxa 

efetivamente entende pertinente e aplicável. Acaso adote critério pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça - taxa média de mercado, é de oportunizar 

demonstrar qual era a taxa média de mercado na época da contratação, 

considerando que o documento de id. Num. 9127835 diz respeito a outra 

modalidade. Fixo prazo de 15 dias. Intime-se. Cáceres, 25 de julho de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito” (id. 9131812). 

Diante da determinação de emenda à inicial, o autor manifestou-se nos 

seguintes termos: “ACY SILVA TORRES, devidamente qualificada nos 

autos supramencionados, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho – ID n. 9131812, emendar a inicial 

para esclarecer que a taxa que entende pertinente e aplicável é a taxa 

SELIC, conforme planilha juntada – ID n. 9127821. Diante do exposto, 

atendido o r, despacho, requer o acatamento da exordial, por ser de 

DIREITO e de JUSTIÇA.” (id. 9328394 - Pág. 1). Depois complementou com 

outra manifestação, nos seguintes termos: “ACY SILVA TORRES, 

devidamente qualificada nos autos supramencionados, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho – 

ID n. 9131812, data máxima vênia, RETIFICAR a petição de que trata o ID n. 

9328394, para dizer que não trata de emenda a inicial e sim para indicar a 

taxa que entende pertinente e aplicável é a taxa SELIC, conforme planilha 

juntada – ID n. 9127821.” (id. Num. 9328429 - Pág. 1). Diante das 

manifestações, o Juízo determinou a emenda da inicial (id. 10997091 – 

pág. 1): “Vistos etc. Anoto o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor emende a inicial nos termos do art. 330, §2° do Código de Processo 

Civil de modo que indique especificamente os pontos do contrato que 

pretende revisão, bem como apresente o cálculo segundo os valores que 

entende devido, para fins de delimitação da parcela incontroversa. Após, 

retorne concluso.” Houve então a manifestação do autor, a fim de que a 

inicial, fosse emendada, nos seguintes termos: ACY SILVA TORRES, 

devidamente qualificada nos autos supramencionados, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho 

ID n. 10997091, apresentar EMENDA a exordial – ID n. 9127748, nos 

seguintes termos: A REQUERENTE, no mérito, efetivamente pretende 

revisar as taxas de juros efetivas (anual e mensal) estipuladas nos 

contratos – Cédulas de Créditos Bancário Consignados, por flagrante 

diferença com as taxas estipuladas pelo Banco Central do Brasil – Taxa 

Selic, índice determinado pelo Governo Federal, tomando por base o 

dia/mês da realização da operação, vez que a taxa é variável, de acordo 

com o mercado financeiro, mês a mês, conforme planilha juntada, para as 

parcelas vincendas e, através de Perícia Contábil, já requerida, tendo em 

vista tratar de verdadeira engenharia financeira, sejam apurado os valores 

pagos além dos determinados pelo Governo Federal (Taxa Selic) nas 

parcelas quitadas atualizadas monetariamente, e o resultado amortizados 

nas parcelas vincendas, indicando as revisões a serem realizadas nos 

contratos, campos operação, taxas de juros, base da prestação e, por 

consequência cláusula VI – base para o CET, passando, a partir da 

propositura da presente ação, as taxas assim discriminadas: OPERAÇÃO 

n. 763555985: Data da Operação: 16/09/2010 Taxa Juros Efetivo 1,34% 

ao mês Taxa Juros Efetivo 10,66% ao ano Valor da Prestação R$ 1.993,67 

OPERAÇÃO n. 764286869 Data da Operação 28/09/2010 Taxa Juros 

Efetivo 1,34% ao mês Taxa Juros Efetivo 10,66% ao ano Valor da 

Prestação R$ 53.04 Diante do exposto requer o deferimento da exordial, 

por ser de DIREITO e de JUSTIÇA.” (id. 11063917 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR TAXAS DE JUROS 

ABUSIVAS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ACY SILVA TORRES 

em face de BANCO DO BRASIL. A inicial deverá ser indeferida! Da leitura 

do processo observa-se que por diversas vezes o autor foi instado a 

esclarecer sua pretensão, seja pelos documentos ou pela especificação 

das matérias/pontos a serem apreciados no caso, a fim de que fosse 

repelida a demanda com pedido genérico. Veja que o Código de Processo 

Civil, no tocante os requisitos da petição inicial, estabelece exigência 

específica às demandas cujo objeto visa a revisão de contratos 

bancários. Senão, vejamos: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, assinala 

que: “No §2° do dispositivo legal ora comentado, fica claro que a exigência 

de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas 

que o autor pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito, aplica-se às ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. E, mais importante, afasta qualquer dúvida sobre a 

consequência do desrespeito a essa exigência: o indeferimento da inicial.” 

(Novo código de processo civil comentado artigo por artigo – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. Pág. 561). Dito isto, não se pode olvidar que o 

dispositivo em comento não está a ser observado pelo autor, porquanto, 

tratou o mesmo de apenas apresentar em sua demanda os contratos que 

pretende revisar, sem indicar com clareza e exatidão as cláusulas que 

pretende controverter, tampouco apresentando o cálculo valor que reputa 

adequado, para fins de delimitação da parcela incontroversa. Deste modo, 

o Juízo visualiza na espécie a existência de demanda absolutamente 

genérica, cuja análise de ofício pelo Juízo (sem indicação pela parte das 

cláusulas indevidas e o valor que entende adequado) é repelida pelo 

ordenamento jurídico. Senão, vejamos o que dispõe a súmula 381 do STJ: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO - SÚMULA 381 DO STJ - A 

aferição de eventual abusividade contratual, de ofício pelo magistrado é 

vedada nos termos da Súmula 381 do STJ. (TJMG - TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10514110038478001 MG (TJ-MG)). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ONEROSIDADE DO CONTRATO - PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, 

ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido. 1. Tratando-se de 

interpretação de cláusulas contratuais, meros cálculos aritméticos, não há 

necessidade de perícia judicial. Para que sejam atendidos os pedidos 

feitos pela parte/autora, indispensável que ela aponte-os, não se 

contentando com pedidos genéricos de abusos contratuais ou divergência 

em relação aos cálculos apresentados na ação de cobrança. 2. 

Conhecido e desprovido o recurso, apresentado contrarrazões, imperioso 

se apresenta a majoração dos honorários, égide dos chamados 

‘recursais’. (Ap 117997/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/11/2017). Quanto ao argumento de que seria 

necessária a produção de prova pericial contábil para se apurar a 

ilegalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira também não 

se sustenta. Isso porque é possível a aferição de valores por simples 

cálculos aritméticos, mormente por já haver jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça a indicar como parâmetro de aferição da 

legalidade/abusividade dos juros praticados, a taxa média de mercado a 

qual pode ser extraída dos relatórios contidos no site do BANCO 

CENTRAL, havendo ainda naquele endereço virtual a chamada 

“calculadora do cidadão”, através da qual, com o lançamento de alguns 

dados do contrato é possível obter de imediato a taxa real incidente mês a 

mês no contrato, sendo que de posse deste resultado, bastaria que a 

parte o comparasse com a taxa média de mercado disponibilizada 

naqueles relatórios já mencionados, e assim, pudesse ajuizar a sua 

demanda com requerimentos específicos e com os valores incontroversos 

já delimitados. Contudo, em sendo genérico o seu requerimento, pelas 

razões já expostas e amparadas pela fundamentação legal, doutrinária e 

jurisprudencial acima expostas, não há outro caminho senão o 

indeferimento da inicial, porquanto, o autor formulou pretensão genérica, 

não sendo incumbência do Juízo a análise geral do contrato sem a 

específica provocação das partes no tocante as cláusulas que pretende 

revisão. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 330, §2° do 
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Código de Processo Civil INDEFIRO A INICIAL ante a sua inépcia e com 

fundamento no art. 485, I do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Sem custas por ter 

havido requerimento de gratuidade e não ter sido recebida a inicial. 

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007053-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

FLAVIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

IZAQUE GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELAINE PANOFF (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007053-24.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA, FLAVIA APARECIDA DE SOUZA, 

ELAINE PANOFF, CATARINA LEITE DE SOUZA, IZAQUE GUALBERTO DE 

ARRUDA, PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO, LUIZ CARLOS 

FERNANDES, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE 

SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C.C DANO 

MORAL ajuizada por OSVALDO PEREIRA e outros, em face de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e outros. Em 

deliberação inicial o Juízo determinou que os autores demonstrassem 

haver pretensão resistida quanto a matéria proposta na ação, bem como 

que fosse comprovada a alegada hipossuficiência econômica dos autores 

(id. 10596077). Os autores então manifestaram no id. 10924072 aduzindo 

em síntese que a mera declaração de hipossuficiência econômica é 

suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade, quando o pedido é 

deduzido por pessoa natural. Do mesmo modo, sustentaram e 

fundamentaram a pretensão de demandar mediante a prescindibilidade do 

exaurimento da via administrativa. Ao final, concluíram que “o requerimento 

administrativo não é a única maneira de se verificar a pretensão resistiva, 

visto que, a citação cumpre o papel da comunicação da ocorrência de 

sinistro.” Ao final, requereram o quanto segue: “DIANTE DO EXPOSTO, 

ante as considerações ora aduzidas e confiante no alto espírito de Justiça 

que sempre norteiam as decisões de Vossa Excelência, requer a 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, com 

consequente prosseguimento do feito nos termos da inicial.” Não obstante, 

ainda formularam a juntada de documentos no anexo, a fim de comprovar 

a hipossuficiência de alguns dos requerentes. É a síntese. Decido. Este 

Juízo permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. É que 

poderiam os autores, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial das 

empresas solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado 

contato telefônico com registro do protocolo de atendimento, etc. Mas, ao 

que parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário 

para a resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar 

despida de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, 

na medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que toda 

as pessoas jurídicas que foram a parte contrária tenham conhecimento da 

irresignação dos autores. Nesta esteira, apego-me ao entendimento de 

que a esfera cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não 

por outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a 

clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação 

ou mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um 

“meio termo” em seus problemas, antes que a situação fatídica seja 

resolvida pelo Estado-Juiz. No entanto, a resistência da parte autora na 

resolução consensual do problema torna-se ainda mais clara quando a 

mesma nega a intenção de conciliar, quando em sua manifestação 

dispensa a realização da audiência para tal fim (vide item II dos 

requerimentos contidos na inicial). Ora, pela leitura do despacho inicial 

está claro que a exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em 

tentar resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não 

traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve 

tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao 

interesse público. É de conhecimento público que a máquina judiciária 

encontra-se com estoque elevado de processos, para os quais os 

recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido 

suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento social de 

modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida para que haja interesse de agir junto ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Acrescento ainda que não estamos a falar acerca de direito 

material, mas sim de matéria eminentemente processual, sendo certo que 

quando o tema é interesse de agir estamos diante de um dos elementos 

para o preenchimento das condições necessárias ao ajuizamento da 

ação, diga-se, de toda e qualquer ação. Fala-se, portanto, em tema 

inerente à teoria geral do processo de modo que o fundamento 

mencionado no despacho inicial não está alheio à ratio essendi da 

deliberação objurgada. É bem certo que os tribunais têm concentrado tais 

exigências em campos específicos do direito, o que não se vê com muita 

frequência no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter 

protecionista do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente 

justificado – não pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do 

campo processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de 

se exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na 

seara consumerista – a fim de promover a salvaguarda dos fatores 

mencionados aqui no início - quais sejam, o interesse público na prestação 

jurisdicional mais eficaz. Deste modo, inexistindo a demonstração prévia 

de pretensão resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição 

necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de 

maneira que mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. 

E sendo este o entendimento do Juízo, como a autora não cumpriu a 

providência anotada à título de emenda da inicial, deverá incidir na espécie 

a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 321 do CPC. In 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 
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capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No mais, 

observo que a parte aduziu que é descabida a exigência de demonstração 

da hipossuficiência econômico para os fins da Lei 1.060/50. Pois bem. É 

cediço que o princípio geral que rege a questão da isenção de despesas 

judiciais aos necessitados está previsto nos arts. 2º e 4º, com o 

temperamento dos arts. 5º e 7º, todos da Lei nº 1.060/50. Mister ponderar 

que o benefício é concedido àquele que ao satisfazer as custas 

processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família. Com 

efeito, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica 

não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do 

processo, os honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o 

disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. A Constituição 

Federal estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, 

é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por 

documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação 

financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos. 

Anote-se, ainda, que a simples declaração de necessidade gera apenas 

presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, 

podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo 

para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que 

pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições 

de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a 

concessão da gratuidade. Portanto, seguindo o posicionamento 

amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, entendo 

categoricamente que o art. 4º, da Lei n° 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo assim ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizada, como forma de impedir o abuso do direito. Sobre o assunto já 

se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis: “A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. 

ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei) Para ilustrar a ratio essendi do 

que aqui está a se afirmar, colaciono trecho de voto proferido pelo 

Desembargador Dirceu dos Santos: “Para o deferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua 

impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que 

se evidencia no processo. (...) Acrescento que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas 

que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das 

vezes sequer possuem renda. São inúmeros os pedido de gratuidade de 

justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para 

eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do 

causídico e peritos se torna onerosa. Daí cumpre ao magistrado primar 

pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita. Bem se 

sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas 

forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, 

informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.” (RAI n. 36.232/03, 

3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei) Ainda sobre o tema, se manifestou o 

colendo STJ: “Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade – 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros 

Monteiro, j. 08.09.98 - grifei) Referido entendimento vem sendo seguido 

atualmente no TJMT. Para tanto, cito a decisão monocrática proferida no AI 

n. 1000505-98.2017.8.11.000 (DJE n. 9951, 31.01.2017). In casu, 

observa-se que os requerentes justificaram que alguns estariam 

desempregados e outros possuiríam baixa renda para demandar, tendo 

inclusive juntado documentos a corroborar suas assertivas. Sendo assim, 

ao menos em relação a determinação de comprovação da hipossuficiência 

econômica, mantenho-me firme na posição segundo a qual não basta a 

mera declaração para o seu deferimento; por outro lado, acolho as 

justificativas e documentos apresentados pelos requerentes para o fim de 

conceder-lhes o benefício da justiça gratuita. Não obstante, considerando 

o quanto mencionado acima – de que os requerentes não demonstraram a 

pretensão resistida – deverá a inicial ser indeferida pelas razões e 

fundamentos já expostos. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Sem custas, pois deferida a justiça gratuita. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002422-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002422-37.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: PAULO SERGIO DIAS, PAULO 

SERGIO DIAS - POSTO - EPP, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de PAULO SÉRGIO DIAS – POSTO, PAULO 

SÉRGIO DIAS e ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO. Em síntese, 

informa a inicial que o autor celebrou com o réu cédula de crédito bancário 

para movimentação em conta corrente. Informou que o crédito concedido 

foi no valor de R$30.000,00, sendo que após o inadimplemento, operou-se 

a dívida atualizada ao importe de R$32.040,92 (trinta e dois mil e quarenta 

reais e noventa e dois centavos). Salienta que apesar das tentativas de 

recebimento da cobrança devida, nenhuma resultou em êxito pelo que 

restou necessário o ajuizamento da presente ação. Com a inicial, vieram 

os documentos. A inicial foi recebida, sendo que foi determinada a citação 

do réu para pagamento da dívida em 15 dias ou para que opusesse 

embargos no mesmo prazo. (id. 5920197). Citados os requeridos (id. 

8703667 e 8703877), apresentaram manifestação no id. 9049786 em cuja 

oportunidade chamaram a atenção para o fato de que o crédito cobrado 

seria objeto da recuperação judicial da pessoa jurídica em ação diversa de 

modo que solicitaram a suspensão do processo enquanto perdurasse a 

“blindagem” deferida no processo de recuperação judicial. Com o pedido, 

vieram documentos. Em relação a manifestação dos devedores, houve o 

exercício do contraditório pelo credor no id. 9671340. Em seguida, o Juízo 

proferiu decisão no id. 10926149 nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

DECIDO pelo prosseguimento da ação monitória em seus regulares termos, 

ante a inexistência de impedimento legal à coexistência desta demanda em 

paralelo ao curso da ação de recuperação judicial.” Ato contínuo, o credor 

requereu o julgamento do processo (id. 11054629. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em 

face de PAULO SÉRGIO DIAS – POSTO, PAULO SÉRGIO DIAS e ADILMA 

APARECIDA BAPTISTA BISPO. Os devedores não se opuseram por meio 

de EMBARGOS MONITÓRIOS, mas apenas manifestaram-se requerendo a 

suspensão da ação monitória em decorrência da recuperação judicial em 

curso. Contudo, a pretensão está superada conforme decisão proferida 

no id. 10926149 – contra a qual não houve interposição de recurso. 

Portanto passo a análise da ação monitória. O Código de Processo Civil 

atual, mantendo a redação contida no revogado código processual, 

estabeleceu no art. 373 a chamada regra geral quanto ao ônus da prova. 

In verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 
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constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sobre esse modelo 

de distribuição do ônus da prova leciona Moacyr Amaral dos Santos 

(Comentários ao Código de Processo Civil, IV volume, Editora Forense, Rio 

de Janeiro, 1977, 2ª edição, pág. 35): "Ao Autor cabe dar a prova dos 

fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por seu lado, deve 

prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de dois modos: 

a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a inexistência dos 

fatos alegados pelo Autor (prova contrária, contraprova); b) se alega 

fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem efeitos ao 

fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). Nesse sentido, 

mutatis mutandis: “... A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direito subjetivos. O Autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o 

Autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o Autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (...) É importante repetir 

que, conquanto a prova do fato constitutivo incumba ao Autor, isto não 

quer dizer que o réu não tenha interesse em fazer contraprova do fato 

constitutivo ou prova de sua inexistência. É evidente que, se o Autor 

afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não 

existiu ou não da maneira afirmada pelo Autor. No momento do julgamento, 

porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar 

na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor probatório do 

réu, ou não, o Autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente. 

...” (in DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO – 2º Vol. – Vicente Greco 

Filho – Editora Saraiva – 12ª edição – 1997 – p. 189).” Não fugindo dessa 

linha de entendimento, analisando caso análogo, o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 

1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro 

NILSON NAVES (361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – 

Terceira Turma. Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração 

(irregularidade). Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o 

Autor não provou que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja 

compelido a recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa 

a texto federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” (gn) Mostra-se, ainda, adequada a lição de Humberto 

Theodoro Júnior, destacando que "Não há dever de provar, nem à parte 

contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 

ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 

provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto 

porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo 

que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, 

portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela 

se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual" (Curso 

de Processo Civil, v. I, Forense, 25ª edição -1998, p. 423). Dito isto, tenho 

que asseverar desde já que o autor cumpriu o seu mister na ação, vez 

que através dos documentos encartados na inicial, logrou êxito em 

demonstrar a contratação da prestação de serviços “Conta Corrente” bem 

como a oferta de crédito no valor de R$30.000,00 na referida conta 

estabelecida com o réu (vide contrato no id. 5919239). Paralelo a isto, com 

os extratos encartados à inicial é possível acompanhar a evolução da 

dívida mediante o uso do crédito ofertado (id. 5919244 – pág. 1/3 e id. 

5919251 – pág. 1/2). Friso que tais documentos, são suficientes ao 

ajuizamento da ação monitória de acordo com o entendimento consolidado 

no Superior Tribunal de Justiça. In verbis: Súmula 247/STJ: “O contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 

Logo, havendo nos autos os documentos suficientes para o ajuizamento 

da ação monitória, os quais expressam a incontroversa contratação bem 

como a evolução da dívida, tenho que o autor da monitória cumpriu o seu 

mister. De outro lado, incumbiria aos requeridos, em benefício de sua 

defesa, implementar meios de provar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Contudo, conforme se observa do 

processo, os requeridos deixaram de produzir prova em contrário. Com 

efeito, tratando-se de direito disponível e não havendo provas que 

desconstituam a pretensão do autor, mas de outro lado, havendo nos 

autos provas que demonstram a contratação de serviços, de crédito em 

conta corrente e respectiva evolução da dívida mediante o uso do crédito, 

o resultado não deve ser outro senão a procedência. Nesse sentido: 

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ÔNUS DA PROVA - 

EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EMBARGADO - SENTENÇA 

MANTIDA. -Tratando-se de cheque, ainda que prescrito, só se admiti a sua 

desconstituição através de prova robusta, pelo que se faz desnecessária 

a discussão da causa debendi. -Tendo os embargos monitórios natureza 

jurídica de defesa, subsiste a distribuição do ônus probatório prevista no 

art. 333 do CPC, razão pela qual cabe ao embargante a prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado. (TJMG – 11ª 

Câmara Cível – Apelação n° 10024122660376001. Relatoria do 

Desembargador Wanderley Paiva. Julgado em 12.05.2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO 

OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. No caso concreto, ausente a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo banco autor, 

nos termos do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC, não se tem como 

julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70052771821 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/04/2015, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2015). É 

como decido! Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, 

CONVERTENDO o mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO 

o Requerido/Embargante a pagar ao Requerente/Embargado a importância 

inadimplida do contrato, qual seja, R$32.040,92 (trinta e dois mil e quarenta 

reais e noventa e dois centavos), mantendo-se inalterada a avença 

contratual por não ter sido comprovado qualquer abuso ou vício. Em razão 

do resultado, condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil). 

Também condeno o réu a ressarcir as despesas processuais suportadas 

pelo autor, bem como efetuar o pagamento de eventuais custas pendentes 

(art. 82, §2° do CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, intime a parte 

Autora manifestar no prazo de 15 dias quanto o interesse na execução. 

Acaso fique silente, arquive-se. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002771-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

HENRIQUE VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002771-40.2017.8.11.0006 

AUTOR: GILBERTO CAMPOS DA SILVA RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA 

SILVA Vistos... Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

promovida por GILBERTO CAMPOS DA SILVA em face de JOSÉ PALMIRO 

DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA representados pelo inventariante 

LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. Em síntese alega o Requerente que 

possui como imóvel usucapiendo 01 (um) terreno urbano, situado no 

Loteamento São José, Lote 12, Quadra 09, com área de 360,00m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), registrado no Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca, sob a matrícula nº 27.009, fl. 241 do Livro nº 

02-L-05. O Autor sustenta que esta na posse do terreno, há mais de 21 

(vinte e um) anos, considerando a “accessio possessionis”, cuja 

aquisição aconteceu por meio da celebração de Autorização de 

Transferência da Srª. Jovelina (ID 6718798), e, após a realização do 

Contrato com os Requeridos (ID 6718851). Aduz o Autor ser possuidor do 

imóvel de forma contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, e, por 

meio da presente ação, requer a obtenção de sua propriedade. Foram 

colacionados os documentos de (ID 6718798, 6718851, 6718894, 

6718980, 6719029, 6719097, 6719166, 6719457, 6719572, 6720035, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 91 de 597



6720153, 6720223, 6720302). Na decisão de (ID 6725334), foi 

determinada a citação dos Requeridos, Confinantes, e, por edital, a citação 

dos Terceiros Interessados, tal como, a notificação das fazendas públicas 

da União, Estado e Município. Tramitando regularmente o feito, as partes 

em audiência de CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, realizada no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, conjuntamente 

firmaram composição amigável entre si, requerendo ao final a 

homologação do acordo convencionado (ID 8034458). A União manifestou 

desinteresse na lide (ID 9318601), bem como, o Estado de Mato Grosso 

por meio da Procuradoria Geral do Estado (ID 9497485), e ainda, o 

Município de Cáceres (ID 9317458). Após vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA promovida por GILBERTO CAMPOS DA SILVA em face 

de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA representados 

pelo inventariante LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. Compulsando os 

autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, as condições 

da ação e não havendo outras preliminares à apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas. Não carecendo o feito de instrução probatória, uma vez que a 

matéria de fato já está devidamente comprovada nos autos, o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC é medida que 

se impõe. Ademais, vale dizer que "O mérito da causa é julgado no 

momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, qualquer demora 

em examinar o mérito importa em violação do direito fundamental à duração 

razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB), porque implica em dilação 

indevida na resolução da causa." (In Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel - Editora 

Revista dos Tribunais, 4ª edição: 2012. Pág. 330). Dessa forma, para a 

declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte interessada 

demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e pacífica; b) decurso 

do prazo de vinte anos, na vigência da legislação revogada e de quinze 

anos segundo a legislação civil atual; c) animus domini e d) objeto hábil. A 

posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao domínio, isto é, o 

exercício de poder físico sobre o bem por quem verdadeiramente quer ser 

seu dono e se comporta dessa forma, praticando atos de fruição e 

defendendo a coisa de quem quer que seja. No entanto, para ensejar 

usucapião, a posse necessariamente precisa ser mansa e pacífica 

durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer dizer que a posse 

exercida não pode ter sofrido contestação, oposição por outrem que se 

julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. Como bem ressalta 

Silvio de Salvo Venosa “(...) posse prende-se ao poder físico de alguém 

sobre a coisa (...).” (Venosa, Silvio de Salvo, Direito Civil: direitos reais/ 

Sílvio de Salvo Venosa. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2004 (Coleção direito 

civil; v.5. pág. 44.) Por fim, necessário que o bem que se pretende 

usucapir seja hábil para tanto, o que é feito por um processo de 

eliminação, excluindo dessa possibilidade todos os bens que estejam fora 

do comércio de direito privado, que, em última análise, circunscreve-se 

aos bens públicos. Assim sendo. Verifico que os documentos acostados 

de (ID 6718798, 6718851), demonstram a cadeia possessória do imóvel. 

Neste rumo, tem-se que as posses antecessoras a do requerente podem 

ser aproveitadas in casu, para computo do prazo para prescrição 

aquisitiva, neste caso, sendo mais do que suficiente, pois se tem uma 

posse que remonta o ano de 1996 (ID 6718798), ou seja, mais de 21 anos 

de posse mansa, pacifica e ininterrupta, se analisado o tempo de 

assinatura do primeiro contrato de compra e venda do imóvel. Em face 

disso, mostram-se presentes os requisitos necessários ao 

reconhecimento da usucapião extraordinária: o tempus, eis que restou 

comprovado que o promovente detém a posse mansa e pacífica por prazo 

superior ao exigido na lei aplicável ao caso, definido pelo art. 1.238, e 

parágrafo único do CC de 2002, vejamos: Art. 1.238. Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O 

prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor 

houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo. Lado outro, o contrato de compra 

e venda acostado ao (ID 6718851) comprova, ainda, a aquisição do imóvel 

pelo Requerente, demonstrando a natureza da posse e a boa fé dos 

mesmos. Ainda, citados os confrontantes e eventuais interessados, 

nenhum veio a Juízo trazer impedimentos para a procedência do pedido, 

deixando transcorrer in albis o prazo para resposta. Assim, restando 

comprovado nos autos que o Requerente possui o imóvel com animus 

domini, ou seja, como se fosse seu, restando ainda inequivocamente 

provado que a posse exercida com animus domini durante o lapso do 

período da usucapião se fez de forma contínua e incontestada, não tendo 

havido qualquer intermitência de continuidade no gozo regular do imóvel, 

bem como não há registro de que tenham sido dirigidas aos possuidores 

qualquer ação possessória ou petitória, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Isto posto, como o acordo esta estribado em prova, 

homologo e julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição 

aquisitiva sobre o imóvel objeto da lide em favor GILBERTO CAMPOS DA 

SILVA, nos termos do art. no art. 487, I e inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma pactuada. Considerando que o 

Requerente é beneficiário da justiça gratuita (ID 6725334), fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento de custas processuais, sendo extensível aos 

atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. 

DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. 

NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS 

AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das 

serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade 

empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o 

princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente" 

pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de 

registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão 

respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 5/DF, rel. 

MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 11.6.2007, 

publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

26.493 - RS (2008/0050564-7) RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON 

RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI ADVOGADO: 

PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS TUBINO 

BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES XAVIER 

INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido”. Intimem-se. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

determinando que se proceda, o registro do imóvel em nome do Autor 

GILBERTO CAMPOS DA SILVA, qual seja, um lote com área de 360,00m², 

lote 12, Quadra 09, Loteamento São José, nesta cidade de Cáceres – MT, 

sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241 do livro nº 02-L-05. Após, arquive-se. 

Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA do Processo: 1001925-23.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA RÉU: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos, etc. MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em juízo com AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃ DE INDÉBITO E INDEZINAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A – 
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“nome fantasia CASAS BAHIA” pessoa jurídica de direito privado também 

qualificada. Narra, em resumo, que no dia 04.12.2015 adquiriu através do 

site eletrônico da Requerida um armário marca Itatiaia no valor de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). Afirma 

que após alguns dias, e sem receber o produto, entrou em contato com a 

requerida no dia 27/01/2016, conforme protocolo de nº 397031007 anexo 

id: 5590724, onde lhe foi informada que foram feitas 3 tentativas de 

entrega sem sucesso. A requerida informa que tinha gente diariamente em 

sua residência e que não ocorreu nenhuma tentativa de entrega. Desta 

forma a requerida solicitou prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a 

entrega novamente e após ter passado o prazo nada foi entregue. 

Novamente em 12.02.2016 a Requerente entrou em contato via Chat em 

protocolo de nº 401277009 e 397031007, sendo que desta vez informou 

novamente que contavam no sistema varias tentativas de entrega sem 

sucesso. Sendo questionada novamente pela parte requerente a 

requerida informou que o produto que havia sido adquirido estava 

“indisponível” e que neste caso poderia somente proceder com o 

cancelamento da compra. Tendo o Requerente concordado com o 

cancelamento da compra, e passado o prazo para ser estornado o valor 

do produto, a requerente abriu uma reclamação no PROCON com 

processo de nº 0116-000.952-4, requerendo o ressarcimento do valor 

pago pelo produto conforme doc. anexo em - ID: 5590767. Após tecer 

suas razões de fato e direito, requer ao final a condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos matérias, no importe de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) em 

dobro, atualizado e corrigido monetariamente e indenização por danos 

morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos 

com ids: 5590767, 5590743, 5590724, 5590707, 5590694, 5590682, 

5590671, 5590665. Realizou audiência de Conciliação em (9139268), 

aonde as partes não chegaram a um acordo. Citada, a requerida 

apresentou resposta no id: 9113098, na qual alegou que a requerida 

realizou todos os tramites para efetuar a entrega do produto, alegando 

ainda que a Requerente mudou-se e não informou seu novo endereço. 

Sustenta que os fatos ocorridos não são passiveis de ocasionar danos de 

ordem moral. A autora apresentou impugnação à contestação no id. 

947236. Intimadas a se manifestaram quanto às provas, a Autora pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide, e a Requerida permaneceu silente (ids. 

9570371 e 9684130). Foi tentada composição, não restando exitosa. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de ação indenizatória por dano materiais e 

morais proposta por MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA, em face de 

CNOVA COMEÉRCIO ELETRÔNICO. De logo, tenho como praticável o 

julgamento antecipado do mérito, nos termo do art. 355, inciso I do CPC, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto dispensável dilação probatória. No mais, as partes não 

manifestaram pela produção de outras provas (ids. 9570371 e 9684130), 

anuído com o julgamento antecipado do mérito. Não havendo preliminares a 

analisar passo ao exame do meritum causae. O que pretende a autora é 

ser indenizada pela parte ré, sob o fundamento que teria adquirido junto à 

mesma um armário/Itatiaia, e que mesmo após o pagamento não lhe foi 

entregue o produto. A requerida, por sua vez, alega que a culpa da 

entrega não ter sido concretizada é exclusivamente da parte Requerente 

tendo em vista o Endereço fornecido pela mesma. A relação existente 

entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo o disposto no art. 

6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos juntados pela 

Autora conferem verossimilhança às suas alegações. Assim, cabia à ré, 

de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, a comprovação 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste rumo, 

ressalto que a Requerente acostou nos autos em id: 5590707 o 

fechamento da fatura comprovando a aquisição do produto sendo em 2 

parcelas no valor de R$ 117,88 (cento e dezessete reais e oitenta e oito 

centavos). Já quanto à falta de entrega do produto, verifico que se 

encontra incontroverso nos autos, uma vez que a Requerida confessa 

que a autora não recebeu a mercadoria solicitada. Assim, tenho que o 

contrato in casu dever ser rescindido com a devida devolução da quantia 

paga pelo produto. No que tange ao pedido de indenização por dano moral, 

tem-se que a responsabilidade civil, regra geral, pressupõe a ocorrência 

de ação ou omissão dolosa ou culposa, a existência de dano e o nexo 

causal entre o fato e o dano, como se verifica do artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. “Art. 

927. Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. No presente feito, é inconteste a existência do 

fato, uma vez que é fato incontroverso nos autos que não houve a 

entrega do produto adquirido. Em relação à culpa da requerida, entende-se 

que em função da relação de consumo verificada a responsabilidade da 

ré, sendo esta objetiva, restando a constatação do dano e do nexo causal 

entre este e a conduta da requerida, a teor do art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não obstante, malgrado a requerida tenha afirmado 

que a culpa da não entrega do produto se deu por culpa exclusiva da 

Requerente, não prospera referida tese, uma vez que o fornecedor que 

vende determinado bem ao cliente com avença de entrega, a este se 

obriga, objetivamente, pela efetiva entrega da coisa nas mãos do 

adquirente. Nesse sentido, é nítido que após as reclamações e abertura 

de protocolo por parte da Requerente na empresa, esta deveria 

obrigatoriamente usar de todos os meios para cruzar os dados e ver qual 

o real motivo do produto não ter sido recebido pela requerente. Deste 

modo, é certo que o consumidor, não pode amargar com os prejuízos. 

Ademais ao cruzar a data da compra do produto conforme consta em (id: 

5590707) com a abertura da reclamação no PROCON conforme (id: 

5590743), verifica-se que perfaz um o tempo de aproximado de 10 (dez) 

meses. Inequívoco assim a existência do dano, tendo em vista os 

transtornos gerados ao requerente, que apesar de cumprir com o 

pagamento ficou sem o referido produto por tanto tempo. Assim, não é 

possível extrair dos autos a ocorrência de nenhuma causa que seja 

excludente da responsabilidade da ré, motivo pelo qual deve ela responder 

objetivamente pelos danos que, em razão de seus serviços, venham a 

causar a seus clientes. Porquanto, nexo causal também resta induvidoso, 

uma vez que o dano sofrido pelo autor se deu em virtude da má prestação 

de serviços da ré. Dessa forma, resta claro que o ato da ré, causou dano 

ao requerente e que a requerida é responsável independente de culpa, em 

razão da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante, cabe ressaltar que os nossos tribunais vem decidindo que o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, no caso em apreço, não há como ignorar os prejuízos de ordem 

moral sofridos pela requerente, que apesar de adquirir o armário mês de 

dezembro de 2015, não pode usufruir do mesmo, sem que a requerida, até 

o momento tivesse solucionado a situação. Ou seja, há mais um ano a 

parte autora adquiriu um produto, investiu seu dinheiro, sem que tivesse 

qualquer retorno ou qualquer solução para o problema. Assim, o fato 

ocorrido in casu, ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor, pois 

suportou situação de desconforto, angústia, sofrimento e frustração, que 

trazem consequências lesivas que devem ser minimizadas. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, 

o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do 

regular pagamento das parcelas contratadas, resta cabalmente 

comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com a conduta 

ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de 

simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros 

dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – COMPRA DE “MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS” VIA INTERNET – 

VENDA CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO 

ENTREGUE NO PRAZO – FATO INCONTROVERSO – PERIGRINAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – REEMBOLSO DE 

VALORES EFETUADOS APÓS UM ANO E CINCO MESES DO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

falta de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, 
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na solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Ao fixar a indenização a título de 

dano moral, o juiz deve levar em consideração a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico, especialmente, 

por envolver prestação de serviços via internet, cujo sistema, de acesso 

mundial, deve revestir-se de confiabilidade e diligência.(Ap 147933/2013, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014). Portanto, resta 

apreciar a extensão do dano, dimensionando a indenização devida. A 

valoração do dano moral deve ser feita de forma moderada e criteriosa 

pelo magistrado de modo que não importe em enriquecimento sem causa 

para a requerente nem seja insignificante em razão dos fatos ocorridos. 

Para que seja justa a indenização deve levar em conta a gravidade do 

dano, as consequências do fato e as condições econômicas das partes. 

Neste sentido: É sabido que a indenização advinda do dano moral não tem 

a condão de restituir o dano sofrido, mas sim de proporcionar ao lesado 

uma satisfação em face do sofrimento ocorrido. Árdua é a tarefa de se 

fixar o quantum referente ao dano moral, já que é impossível estabelecer 

uma soma capaz de compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, 

decorrente de seu caráter compensatório ao revés do dano material, de 

natureza ressarcitória. O seu arbitramento deve ser de forma moderada e 

proporcional à extensão do dano moral e a condição patrimonial dos 

ofensores e ofendido, de modo a se estabelecer um valor potencialmente 

compensatório para este e represente uma punição comedida àqueles, 

sem, contudo, reduzi-los à miséria, hipótese em que resultaria uma 

iniquidade com as mesmas dimensões daquela provocada pela ausência 

de compensação para a vítima. Assim, na fixação do montante reparatório 

por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que 

a reparação se presta, amoldando-se a condenação de modo que as 

finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) 

sejam atingidas. Deste modo, por se tratar de um dano imaterial, não há 

medidas especificas para seu arbitramento, devendo sempre ser arbitrado 

de acordo com cada caso, tendo como critério a gravidade do dano, sua 

extensão a condição financeira de ambas as partes, entre outros. Sobre o 

assunto vale destacar os ensinamentos: O certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral, "não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244-3, Rel. Des. BADY CURI, ac. 09.04.92, in 

Jur. Mineira, 118/161). “Na quantificação do dano moral, o arbitramento 

deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa e ao nível 

socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do 

caso sub examine”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 

8ª edição. Editora Saraiva, 2003). Assim, diante de todo o exposto, fixo o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, 

valor que não importa em enriquecimento da Requerente e não deixa de 

estabelecer um valor potencialmente compensatório para este e 

represente uma punição comedida a requerida diante dos transtornos 

sofridos pela má prestação de serviço. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, condenando a Requerida ao 

ressarcimento da quantia de R$ 235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e 

setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE 

desde a data do desembolso e com juros de mora a partir do protocolo da 

reclamação junto ao Procon, bem como ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do 

arbitramento. Em razão da sucumbência, condeno a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, com arrimo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o trânsito em julgado, intime-se a autora para que implemente o 

cumprimento de sentença em 15 dias. Intimem-se. Cáceres, 05 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003899-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM JARDIM 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ANTONIO ROXO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003899-95.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM 

JARDIM REQUERIDO: SILVANO ANTONIO ROXO Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE 

PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. No primeiro contato com o processo 

este Juízo determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor prestasse 

as seguintes informações: - a exata localização da ocupação na 

propriedade do Requerido, e se o local faz divisa diretamente com a 

estrada pública; - qual é trajeto necessário para instalação da rede de 

energia; - se postularam a instalação diretamente junto à Energisa, e 

sendo positivo, qual a resposta apresentada. Posteriormente o autor se 

manifestou no id. 8337296, tecendo as seguintes considerações: - Quanto 

o local da ocupação da propriedade do requerido: “Após a última alteração 

na área, conforme se verifica do Estudo de Situação nº 01/6ºBPM/2014, 

que segue anexo a presente peça, o acampamento dos Requerentes se 

encontra localizado cerca de 800m da sede da fazenda do Requerido, 

fazendo divisa com a estrada pública existente no local.” - quanto ao 

trajeto necessário para a instalação da rede elétrica, informou que “Os 

autores afirmam que são poucos metros de distância entre a rede elétrica 

e o local para atendê-los, não sabendo precisar o trajeto a ser percorrido 

pelos cabos pois tal informação exige estudo técnico.” - quanto ao 

requerimento junto a Energisa: “A Requerente postulou junto à Energisa a 

passagem dos cabos e a instalação da rede elétrica no local do 

acampamento. No entanto, o ofício encaminhado fora extraviado, não 

sendo possível sua juntada aos autos. Necessário salientar que fora 

requerido na companhia elétrica cópia do ofício solicitado, porém estes 

não a forneceram.” Acrescentou ainda que “O representante da Energisa 

entrou em contato este procurador da Requerente, informando que não 

poderia atender a solicitação visto que a rede elétrica se encontrava no 

interior da propriedade do requerido, o que impossibilitaria a realização do 

serviço. Insta salientar que o representante da empresa se mostrou muito 

preocupado com a situação das famílias.”. Por fim, quanto a gratuidade da 

justiça, teceu considerações fáticas e jurídicas para sustentar estar na 

condição necessária ao recebimento do benefício. Já na manifestação de 

id.9278508 reclamou a cobrança emissão de fatura de energia elétrica no 

valor de R$4.046,39 sobre a qual não teria utilizado. Na petição de id. Num. 

10356580 solicitou a desistência da ação. A parte Requerida peticionou no 

id. Num. 11174908 - Pág requerendo a improcedência do pedido inicial. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. A inicial deve ser extinta, pois ainda 

não foi recebida e a manifestação da parte Requerida não ilide o direito 

subjetivo no arquivamento do feito, quando ainda não formada a relação 

jurídica processual. Assim, homologo o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, I do Código de Processo Civil. P. R. I. Deixo de determinar o 

recolhimento das custas, porquanto à inicial não foi dado processamento. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)
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Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de abril de 2018 às 

16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 10926-64.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CASTANHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA, EDMILSON 

PORFIRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GODDMAN ANDRADE SANTOS - 

OAB:13694, GRACE ALVES SILVA - OAB:15888/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, JUSCILENE ALESSANDRA TEIXEIRA - 

OAB:12.458-E, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858-MT, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, JULIANO ROSSI - 

OAB:5498/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, MARIA FERNANDA 

NOVO MONTEIRO - OAB:282660, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de processo na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde 

figura como credora GISELE CASTANHA FONTES e devedora TV 

DESCALVADOS LTDA e EDMILSON PORFÍRIO DE CAMPOS.

 Paira controvérsia no tocante o manifesto desinteresse da credora 

quanto aos bens penhorados às fls. 879/885 conforme manifestação 

apresentada nas fls. 2.084/2.094. Ocorre que nas fls. 217 a devedora se 

opôs a desistência da penhora.

 Pois bem.

 Diante da controvérsia existente, ainda que o CEJUSC tenha promovido 

recente tentativa de auto composição entre as partes, hei por bem, 

amparando-me no art. 139, V do CPC, designar nova audiência para 

comparecimento das partes, mas desta vez, a ser conduzida por este 

Magistrado.

 Na oportunidade, caso as partes não transacionem, poderão reiterar suas 

razões mediante novos argumentos e justificativas, a fim de subsidiar o 

Juízo à decisão posterior.

 Isto posto, designo audiência para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 17:45 

horas.

 Advirto as partes de que a ausência injustificada caracterizará atentado à 

dignidade da justiça, sujeito a multa de até 2% sobre o valor da causa.

 Ficam as partes intimadas, através de seu Advogado.

 No tocante ao pedido de expedição de alvará formulado pela credora nas 

fls. 2.246/2.249, assinalo que o mesmo já foi expedido no dia 19 de 

Dezembro de 2017 conforme comprovante em anexo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO PEREZ, 

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos etc. Na última manifestação, o 

credor requer a constrição de valores via diligência no sistema 

BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 

Desde já, diligencie o Exequente para indicar bens passíveis de penhora, 

notadamente deverá comprovar pesquisa de imóveis no Cartório de 

Registro de Imóveis. Esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO PEREZ, 

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos etc. Na última manifestação, o 

credor requer a constrição de valores via diligência no sistema 

BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 
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Desde já, diligencie o Exequente para indicar bens passíveis de penhora, 

notadamente deverá comprovar pesquisa de imóveis no Cartório de 

Registro de Imóveis. Esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1007035-03.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE PEDRO DIAS 

Vistos, etc. O exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora "online". No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo 

que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro 

é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Defiro, ainda, nos termos do art. 782, §3º do 

CPC o pedido de averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito. No mais, indefiro o pedido de expedição de ofício para realização 

de protesto, sendo de incumbência do Exequent efetivar o protesto da 

dívida. Acaso não seja bloqueado valor suficiente, EXPEÇA-SE MANDADO 

PARA PENHORA DE TANTOS BENS SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA 

DÍVIDA. No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

penhora de percentual do salário do Executado, ante a notícia de que é 

servidor público, com elevada renda. Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003628-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON VIEGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003628-86.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ELSON VIEGAS DE SOUZA REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA proposta por ELSON VIEGAS DE SOUZA em desfavor de 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Tramitando regularmente o feito, as 

partes noticiaram a composição de acordo (ID. 9695300). Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado em (ID. 

9695300), para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Custas já recolhidas. Arquive-se. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001303-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA CRISTINA RAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO MIATELLO (RÉU)

BRUNO DE ALMEIDA PIZZO (RÉU)

LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0004823A (ADVOGADO)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO)

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001303-41.2017.8.11.0006 

AUTOR: BETANIA CRISTINA RAIA RÉU: BRUNO DE ALMEIDA RIZZO, 

LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO, LEONILDO MIATELLO Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA ANTECIPADA C/C AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por BETANIA CRISTINA RAIA em desfavor de 

BRUNO DE ALMEIDA RIZZO, LEIDIMAR DE JESUS GRACIANO e LEONILDO 

MIATELLO. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo (ID. 10984518). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes, acostado em (ID. 10984518), para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuidade. De igual forma, os Requeridos preenchem os requisitos para 

obtenção do mesmo benefício. Intimem-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquive-se. P.R.I. Cáceres-MT, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007053-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

FLAVIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

IZAQUE GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELAINE PANOFF (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 96 de 597



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007053-24.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA, FLAVIA APARECIDA DE SOUZA, 

ELAINE PANOFF, CATARINA LEITE DE SOUZA, IZAQUE GUALBERTO DE 

ARRUDA, PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO, LUIZ CARLOS 

FERNANDES, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE 

SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C.C DANO 

MORAL ajuizada por OSVALDO PEREIRA e outros, em face de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e outros. Em 

deliberação inicial o Juízo determinou que os autores demonstrassem 

haver pretensão resistida quanto a matéria proposta na ação, bem como 

que fosse comprovada a alegada hipossuficiência econômica dos autores 

(id. 10596077). Os autores então manifestaram no id. 10924072 aduzindo 

em síntese que a mera declaração de hipossuficiência econômica é 

suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade, quando o pedido é 

deduzido por pessoa natural. Do mesmo modo, sustentaram e 

fundamentaram a pretensão de demandar mediante a prescindibilidade do 

exaurimento da via administrativa. Ao final, concluíram que “o requerimento 

administrativo não é a única maneira de se verificar a pretensão resistiva, 

visto que, a citação cumpre o papel da comunicação da ocorrência de 

sinistro.” Ao final, requereram o quanto segue: “DIANTE DO EXPOSTO, 

ante as considerações ora aduzidas e confiante no alto espírito de Justiça 

que sempre norteiam as decisões de Vossa Excelência, requer a 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, com 

consequente prosseguimento do feito nos termos da inicial.” Não obstante, 

ainda formularam a juntada de documentos no anexo, a fim de comprovar 

a hipossuficiência de alguns dos requerentes. É a síntese. Decido. Este 

Juízo permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. É que 

poderiam os autores, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial das 

empresas solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado 

contato telefônico com registro do protocolo de atendimento, etc. Mas, ao 

que parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário 

para a resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar 

despida de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, 

na medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que toda 

as pessoas jurídicas que foram a parte contrária tenham conhecimento da 

irresignação dos autores. Nesta esteira, apego-me ao entendimento de 

que a esfera cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não 

por outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a 

clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação 

ou mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um 

“meio termo” em seus problemas, antes que a situação fatídica seja 

resolvida pelo Estado-Juiz. No entanto, a resistência da parte autora na 

resolução consensual do problema torna-se ainda mais clara quando a 

mesma nega a intenção de conciliar, quando em sua manifestação 

dispensa a realização da audiência para tal fim (vide item II dos 

requerimentos contidos na inicial). Ora, pela leitura do despacho inicial 

está claro que a exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em 

tentar resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não 

traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve 

tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao 

interesse público. É de conhecimento público que a máquina judiciária 

encontra-se com estoque elevado de processos, para os quais os 

recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido 

suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento social de 

modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida para que haja interesse de agir junto ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Acrescento ainda que não estamos a falar acerca de direito 

material, mas sim de matéria eminentemente processual, sendo certo que 

quando o tema é interesse de agir estamos diante de um dos elementos 

para o preenchimento das condições necessárias ao ajuizamento da 

ação, diga-se, de toda e qualquer ação. Fala-se, portanto, em tema 

inerente à teoria geral do processo de modo que o fundamento 

mencionado no despacho inicial não está alheio à ratio essendi da 

deliberação objurgada. É bem certo que os tribunais têm concentrado tais 

exigências em campos específicos do direito, o que não se vê com muita 

frequência no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter 

protecionista do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente 

justificado – não pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do 

campo processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de 

se exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na 

seara consumerista – a fim de promover a salvaguarda dos fatores 

mencionados aqui no início - quais sejam, o interesse público na prestação 

jurisdicional mais eficaz. Deste modo, inexistindo a demonstração prévia 

de pretensão resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição 

necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de 

maneira que mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. 

E sendo este o entendimento do Juízo, como a autora não cumpriu a 

providência anotada à título de emenda da inicial, deverá incidir na espécie 

a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 321 do CPC. In 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No mais, 

observo que a parte aduziu que é descabida a exigência de demonstração 

da hipossuficiência econômico para os fins da Lei 1.060/50. Pois bem. É 

cediço que o princípio geral que rege a questão da isenção de despesas 

judiciais aos necessitados está previsto nos arts. 2º e 4º, com o 

temperamento dos arts. 5º e 7º, todos da Lei nº 1.060/50. Mister ponderar 

que o benefício é concedido àquele que ao satisfazer as custas 

processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família. Com 

efeito, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica 

não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do 

processo, os honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o 

disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. A Constituição 

Federal estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, 

é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por 

documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação 

financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos. 

Anote-se, ainda, que a simples declaração de necessidade gera apenas 

presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, 

podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo 

para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que 

pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições 

de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a 
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concessão da gratuidade. Portanto, seguindo o posicionamento 

amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, entendo 

categoricamente que o art. 4º, da Lei n° 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo assim ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizada, como forma de impedir o abuso do direito. Sobre o assunto já 

se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis: “A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. 

ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei) Para ilustrar a ratio essendi do 

que aqui está a se afirmar, colaciono trecho de voto proferido pelo 

Desembargador Dirceu dos Santos: “Para o deferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua 

impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que 

se evidencia no processo. (...) Acrescento que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas 

que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das 

vezes sequer possuem renda. São inúmeros os pedido de gratuidade de 

justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para 

eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do 

causídico e peritos se torna onerosa. Daí cumpre ao magistrado primar 

pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita. Bem se 

sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas 

forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, 

informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.” (RAI n. 36.232/03, 

3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei) Ainda sobre o tema, se manifestou o 

colendo STJ: “Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade – 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros 

Monteiro, j. 08.09.98 - grifei) Referido entendimento vem sendo seguido 

atualmente no TJMT. Para tanto, cito a decisão monocrática proferida no AI 

n. 1000505-98.2017.8.11.000 (DJE n. 9951, 31.01.2017). In casu, 

observa-se que os requerentes justificaram que alguns estariam 

desempregados e outros possuiríam baixa renda para demandar, tendo 

inclusive juntado documentos a corroborar suas assertivas. Sendo assim, 

ao menos em relação a determinação de comprovação da hipossuficiência 

econômica, mantenho-me firme na posição segundo a qual não basta a 

mera declaração para o seu deferimento; por outro lado, acolho as 

justificativas e documentos apresentados pelos requerentes para o fim de 

conceder-lhes o benefício da justiça gratuita. Não obstante, considerando 

o quanto mencionado acima – de que os requerentes não demonstraram a 

pretensão resistida – deverá a inicial ser indeferida pelas razões e 

fundamentos já expostos. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Sem custas, pois deferida a justiça gratuita. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002422-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002422-37.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: PAULO SERGIO DIAS, PAULO 

SERGIO DIAS - POSTO - EPP, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de PAULO SÉRGIO DIAS – POSTO, PAULO 

SÉRGIO DIAS e ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO. Em síntese, 

informa a inicial que o autor celebrou com o réu cédula de crédito bancário 

para movimentação em conta corrente. Informou que o crédito concedido 

foi no valor de R$30.000,00, sendo que após o inadimplemento, operou-se 

a dívida atualizada ao importe de R$32.040,92 (trinta e dois mil e quarenta 

reais e noventa e dois centavos). Salienta que apesar das tentativas de 

recebimento da cobrança devida, nenhuma resultou em êxito pelo que 

restou necessário o ajuizamento da presente ação. Com a inicial, vieram 

os documentos. A inicial foi recebida, sendo que foi determinada a citação 

do réu para pagamento da dívida em 15 dias ou para que opusesse 

embargos no mesmo prazo. (id. 5920197). Citados os requeridos (id. 

8703667 e 8703877), apresentaram manifestação no id. 9049786 em cuja 

oportunidade chamaram a atenção para o fato de que o crédito cobrado 

seria objeto da recuperação judicial da pessoa jurídica em ação diversa de 

modo que solicitaram a suspensão do processo enquanto perdurasse a 

“blindagem” deferida no processo de recuperação judicial. Com o pedido, 

vieram documentos. Em relação a manifestação dos devedores, houve o 

exercício do contraditório pelo credor no id. 9671340. Em seguida, o Juízo 

proferiu decisão no id. 10926149 nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

DECIDO pelo prosseguimento da ação monitória em seus regulares termos, 

ante a inexistência de impedimento legal à coexistência desta demanda em 

paralelo ao curso da ação de recuperação judicial.” Ato contínuo, o credor 

requereu o julgamento do processo (id. 11054629. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em 

face de PAULO SÉRGIO DIAS – POSTO, PAULO SÉRGIO DIAS e ADILMA 

APARECIDA BAPTISTA BISPO. Os devedores não se opuseram por meio 

de EMBARGOS MONITÓRIOS, mas apenas manifestaram-se requerendo a 

suspensão da ação monitória em decorrência da recuperação judicial em 

curso. Contudo, a pretensão está superada conforme decisão proferida 

no id. 10926149 – contra a qual não houve interposição de recurso. 

Portanto passo a análise da ação monitória. O Código de Processo Civil 

atual, mantendo a redação contida no revogado código processual, 

estabeleceu no art. 373 a chamada regra geral quanto ao ônus da prova. 

In verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sobre esse modelo 

de distribuição do ônus da prova leciona Moacyr Amaral dos Santos 

(Comentários ao Código de Processo Civil, IV volume, Editora Forense, Rio 

de Janeiro, 1977, 2ª edição, pág. 35): "Ao Autor cabe dar a prova dos 

fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por seu lado, deve 

prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de dois modos: 

a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a inexistência dos 

fatos alegados pelo Autor (prova contrária, contraprova); b) se alega 

fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem efeitos ao 

fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). Nesse sentido, 

mutatis mutandis: “... A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direito subjetivos. O Autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o 

Autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o Autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (...) É importante repetir 

que, conquanto a prova do fato constitutivo incumba ao Autor, isto não 

quer dizer que o réu não tenha interesse em fazer contraprova do fato 

constitutivo ou prova de sua inexistência. É evidente que, se o Autor 

afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não 

existiu ou não da maneira afirmada pelo Autor. No momento do julgamento, 
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porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar 

na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor probatório do 

réu, ou não, o Autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente. 

...” (in DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO – 2º Vol. – Vicente Greco 

Filho – Editora Saraiva – 12ª edição – 1997 – p. 189).” Não fugindo dessa 

linha de entendimento, analisando caso análogo, o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 

1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro 

NILSON NAVES (361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – 

Terceira Turma. Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração 

(irregularidade). Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o 

Autor não provou que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja 

compelido a recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa 

a texto federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” (gn) Mostra-se, ainda, adequada a lição de Humberto 

Theodoro Júnior, destacando que "Não há dever de provar, nem à parte 

contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 

ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 

provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto 

porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo 

que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, 

portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela 

se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual" (Curso 

de Processo Civil, v. I, Forense, 25ª edição -1998, p. 423). Dito isto, tenho 

que asseverar desde já que o autor cumpriu o seu mister na ação, vez 

que através dos documentos encartados na inicial, logrou êxito em 

demonstrar a contratação da prestação de serviços “Conta Corrente” bem 

como a oferta de crédito no valor de R$30.000,00 na referida conta 

estabelecida com o réu (vide contrato no id. 5919239). Paralelo a isto, com 

os extratos encartados à inicial é possível acompanhar a evolução da 

dívida mediante o uso do crédito ofertado (id. 5919244 – pág. 1/3 e id. 

5919251 – pág. 1/2). Friso que tais documentos, são suficientes ao 

ajuizamento da ação monitória de acordo com o entendimento consolidado 

no Superior Tribunal de Justiça. In verbis: Súmula 247/STJ: “O contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 

Logo, havendo nos autos os documentos suficientes para o ajuizamento 

da ação monitória, os quais expressam a incontroversa contratação bem 

como a evolução da dívida, tenho que o autor da monitória cumpriu o seu 

mister. De outro lado, incumbiria aos requeridos, em benefício de sua 

defesa, implementar meios de provar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Contudo, conforme se observa do 

processo, os requeridos deixaram de produzir prova em contrário. Com 

efeito, tratando-se de direito disponível e não havendo provas que 

desconstituam a pretensão do autor, mas de outro lado, havendo nos 

autos provas que demonstram a contratação de serviços, de crédito em 

conta corrente e respectiva evolução da dívida mediante o uso do crédito, 

o resultado não deve ser outro senão a procedência. Nesse sentido: 

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ÔNUS DA PROVA - 

EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EMBARGADO - SENTENÇA 

MANTIDA. -Tratando-se de cheque, ainda que prescrito, só se admiti a sua 

desconstituição através de prova robusta, pelo que se faz desnecessária 

a discussão da causa debendi. -Tendo os embargos monitórios natureza 

jurídica de defesa, subsiste a distribuição do ônus probatório prevista no 

art. 333 do CPC, razão pela qual cabe ao embargante a prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado. (TJMG – 11ª 

Câmara Cível – Apelação n° 10024122660376001. Relatoria do 

Desembargador Wanderley Paiva. Julgado em 12.05.2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO 

OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. No caso concreto, ausente a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo banco autor, 

nos termos do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC, não se tem como 

julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70052771821 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/04/2015, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2015). É 

como decido! Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, 

CONVERTENDO o mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO 

o Requerido/Embargante a pagar ao Requerente/Embargado a importância 

inadimplida do contrato, qual seja, R$32.040,92 (trinta e dois mil e quarenta 

reais e noventa e dois centavos), mantendo-se inalterada a avença 

contratual por não ter sido comprovado qualquer abuso ou vício. Em razão 

do resultado, condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil). 

Também condeno o réu a ressarcir as despesas processuais suportadas 

pelo autor, bem como efetuar o pagamento de eventuais custas pendentes 

(art. 82, §2° do CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, intime a parte 

Autora manifestar no prazo de 15 dias quanto o interesse na execução. 

Acaso fique silente, arquive-se. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (EXECUTADO)

MAXILEIA FERREIRA DE LAET (EXECUTADO)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. A. M. BONIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001343-57.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: F. A. M. BONIN - ME, 

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN, FERNANDO NEI DOS SANTOS 

MARTINEZ, MAXILEIA FERREIRA DE LAET Vistos, etc. Cuida-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO 

S/A, em desfavor de F. A. M. BONIN ME, FERNANDO ANTONIO MARTINES 

BONIN e outros. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo (id. 11003013). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes, acostado no id. 11003013 para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhida. Considerando a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os 

autos. Caceres, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSVAL PAIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA SOARES BARBOSA (EXECUTADO)

HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000697-13.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MARCOSVAL PAIANO EXECUTADO: HUGO FERNANDO DE 

ASSIS CUSTODIO, RUBIA SOARES BARBOSA Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO por negativa geral ajuizada por DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO na condição de curadora 

especial do executado HUGO FERNADO DE ASSIS CUSTODIO. 

Depreende-se da leitura da peça processual que a mesma tratou apenas 

de negar genericamente a pretensão executória. Os Embargos constam 

no processo no id. 10534557. Já o EMBARGADO apresentou sua 

manifestação no id. 11093708, em cuja oportunidade refutou os embargos, 

e pugnou pelo prosseguimento da execução, notadamente requerendo a 
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penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em 

garantia, a rigor do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, do 

bem imóvel inscrito na matrícula nº 41.491, do 1º Ofício Serviços Notariais 

e Registrais de Cáceres – MT. Bem como a penhora de 30% do 

faturamento da empresa individual da executada, denominada Decisão 

Contábil, CNPJ 15.310.136/0001-75. É a síntese. Decido. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO por negativa geral ajuizada por DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO na condição de curadora 

especial do executado HUGO FERNADO DE ASSIS CUSTODIO. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Vale dizer, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as 

casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência”(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, litteris: “O julgamento 

antecipado da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, 

não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” 

(STF – 2ª Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, 

negaram provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio 

Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Portanto, passo 

ao julgamento dos embargos. No mérito limitou-se a Embargante em 

embargar por negativa geral, registrando, que compete ao autor o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito. De fato é ônus do 

Autor/Embargante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil, provar as alegações mencionadas na inicial dos embargos a fim de 

viabilizar o acolhimento de sua pretensão. Contudo, no caso dos autos o 

Embargante não cumpriu o ônus que lhe incumbia de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, o que leva à improcedência do pedido, aliás, 

ajuizou ação de embargos dando início a movimentação do aparato 

judiciário sem qualquer fundamento à desconstituir a pretensão 

executória. Carnelutti assim enuncia acerca do tema: "Quem expõe uma 

pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe 

uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em 

outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos e 

quem excetua o fato ou fatos extintivos, ou a condição ou condições 

impeditivas ou modificativas." Para a solução do litígio é necessária a 

análise do tema ônus da prova, entendido este a partir do vocábulo de 

origem latina como dever de provar. Sobre ele leciona Moacyr Amaral dos 

Santos (Comentários ao Código de Processo Civil, IV volume, Editora 

Forense, Rio de Janeiro, 1977, 2ª edição, pág. 35): "Ao Autor cabe dar a 

prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por seu 

lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de 

dois modos: a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a 

inexistência dos fatos alegados pelo Autor (prova contrária, contraprova); 

b) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem 

efeitos ao fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). Nesse 

sentido, mutatis mutandis: “[...] A relevância ou não de determinado fato 

para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque 

nele estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos 

geradores de direito subjetivos. O Autor, na inicial, afirma certos fatos 

porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os 

fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a 

demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo 

milita contra o Autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o Autor não 

provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (...) É importante 

repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo incumba ao Autor, isto 

não quer dizer que o réu não tenha interesse em fazer contraprova do 

fato constitutivo ou prova de sua inexistência. É evidente que, se o Autor 

afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não 

existiu ou não da maneira afirmada pelo Autor. No momento do julgamento, 

porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar 

na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor probatório do 

réu, ou não, o Autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente. 

...” (in DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO – 2º Vol. – Vicente Greco 

Filho – Editora Saraiva – 12ª edição – 1997 – p. 189).” Não fugindo dessa 

linha de entendimento, analisando caso análogo, o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 

1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro 

NILSON NAVES (361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – 

Terceira Turma. Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração 

(irregularidade). Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o 

Autor não provou que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja 

compelido a recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa 

a texto federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” (gn) Mostra-se, ainda, adequada a lição de Humberto 

Theodoro Júnior, destacando que "Não há dever de provar, nem à parte 

contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 

ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 

provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto 

porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo 

que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, 

portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela 

se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual" (Curso 

de Processo Civil, v. I, Forense, 25ª edição -1998, p. 423).” Portanto, 

inexistindo prova da alegação do Embargante, o que lhe competia, por 

tratar-se de fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 373, 

I, do Código de Processo Civil, não devem prosperar os seus argumentos. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo 

a análise dos requerimentos de penhora, formulados pelo credor. É que 

em sua manifestação, demonstrou pretender a penhora sobre direitos e 

ações inerentes a imóvel objeto de alienação fiduciária, bem como a 

penhora de 30% sobre os rendimentos de Empresa Individual. Pois bem. 

No tocante a penhora objeto do item "b" da petição de id. Num. 11093708 - 

Pág. 4 deve ser acolhido para que a constrição recaia sobre os direitos 

pertencentes dos Executados fiduciantes advindos do contrato de 

financiamento garantido pela alienação fiduciária e objeto da averbação 

R-3-41.491 que recai sobre o imóvel urbano Lote nº 08, Quadra 13, com 

área de 360 m² objeto da matrícula nº 41491, fls. 01F, Livro nº 02. 

Lavre-se termo de penhora. Após, intimem-se os Executados. Intimem-se 

ainda à Caixa Econômica Federal da penhora, bem como requisite 

informação detalhada quanto ao estado atual do contrato de financiamento 

de imóvel havido entre aquela instituição financeira e o executado HUGO 

FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO. Anote-se no ofício o prazo de 15 

(quinze) dias para a resposta. Instrua o ofício com cópia do doc. de id. 

Num. 11093718 - Pág. 1 e Num. 11093718 - Pág. 2. Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis para averbação da penhora, com ônus ao 

Exequente. Expeça-se mandado para avaliação do imóvel. No tocante a 

penhora de 30% sobre a renda da Empresa Individual vinculada à pessoa 

do devedor, no mesmo prazo anotado acima, deverá o credor esclarecer 

como pretende que a diligência seja levada à efeito de modo eficaz, 

porquanto, de início, a medida aparenta ser de pouca eficácia, na medida 

em que não há meios imediatos de controle do fluxo de caixa da aludida 

empresa. Na mesma oportunidade, poderá indicar outras diligências a 

serem realizadas em desfavor de ambos os executados. Defiro a 

requisição de informação junto ao Indea, conforme solicitado na petição de 

id. Num. 11093708 - Pág. 4. Instrua com cópia do documento referido no 

id.10773338. Conste prazo de 15 dias para resposta. Desde já e no prazo 

de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002771-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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GILBERTO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

HENRIQUE VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002771-40.2017.8.11.0006 

AUTOR: GILBERTO CAMPOS DA SILVA RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA 

SILVA Vistos... Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

promovida por GILBERTO CAMPOS DA SILVA em face de JOSÉ PALMIRO 

DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA representados pelo inventariante 

LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. Em síntese alega o Requerente que 

possui como imóvel usucapiendo 01 (um) terreno urbano, situado no 

Loteamento São José, Lote 12, Quadra 09, com área de 360,00m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), registrado no Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca, sob a matrícula nº 27.009, fl. 241 do Livro nº 

02-L-05. O Autor sustenta que esta na posse do terreno, há mais de 21 

(vinte e um) anos, considerando a “accessio possessionis”, cuja 

aquisição aconteceu por meio da celebração de Autorização de 

Transferência da Srª. Jovelina (ID 6718798), e, após a realização do 

Contrato com os Requeridos (ID 6718851). Aduz o Autor ser possuidor do 

imóvel de forma contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, e, por 

meio da presente ação, requer a obtenção de sua propriedade. Foram 

colacionados os documentos de (ID 6718798, 6718851, 6718894, 

6718980, 6719029, 6719097, 6719166, 6719457, 6719572, 6720035, 

6720153, 6720223, 6720302). Na decisão de (ID 6725334), foi 

determinada a citação dos Requeridos, Confinantes, e, por edital, a citação 

dos Terceiros Interessados, tal como, a notificação das fazendas públicas 

da União, Estado e Município. Tramitando regularmente o feito, as partes 

em audiência de CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, realizada no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, conjuntamente 

firmaram composição amigável entre si, requerendo ao final a 

homologação do acordo convencionado (ID 8034458). A União manifestou 

desinteresse na lide (ID 9318601), bem como, o Estado de Mato Grosso 

por meio da Procuradoria Geral do Estado (ID 9497485), e ainda, o 

Município de Cáceres (ID 9317458). Após vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA promovida por GILBERTO CAMPOS DA SILVA em face 

de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA representados 

pelo inventariante LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. Compulsando os 

autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, as condições 

da ação e não havendo outras preliminares à apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas. Não carecendo o feito de instrução probatória, uma vez que a 

matéria de fato já está devidamente comprovada nos autos, o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC é medida que 

se impõe. Ademais, vale dizer que "O mérito da causa é julgado no 

momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, qualquer demora 

em examinar o mérito importa em violação do direito fundamental à duração 

razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB), porque implica em dilação 

indevida na resolução da causa." (In Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo. Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel - Editora 

Revista dos Tribunais, 4ª edição: 2012. Pág. 330). Dessa forma, para a 

declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte interessada 

demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e pacífica; b) decurso 

do prazo de vinte anos, na vigência da legislação revogada e de quinze 

anos segundo a legislação civil atual; c) animus domini e d) objeto hábil. A 

posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao domínio, isto é, o 

exercício de poder físico sobre o bem por quem verdadeiramente quer ser 

seu dono e se comporta dessa forma, praticando atos de fruição e 

defendendo a coisa de quem quer que seja. No entanto, para ensejar 

usucapião, a posse necessariamente precisa ser mansa e pacífica 

durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer dizer que a posse 

exercida não pode ter sofrido contestação, oposição por outrem que se 

julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. Como bem ressalta 

Silvio de Salvo Venosa “(...) posse prende-se ao poder físico de alguém 

sobre a coisa (...).” (Venosa, Silvio de Salvo, Direito Civil: direitos reais/ 

Sílvio de Salvo Venosa. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2004 (Coleção direito 

civil; v.5. pág. 44.) Por fim, necessário que o bem que se pretende 

usucapir seja hábil para tanto, o que é feito por um processo de 

eliminação, excluindo dessa possibilidade todos os bens que estejam fora 

do comércio de direito privado, que, em última análise, circunscreve-se 

aos bens públicos. Assim sendo. Verifico que os documentos acostados 

de (ID 6718798, 6718851), demonstram a cadeia possessória do imóvel. 

Neste rumo, tem-se que as posses antecessoras a do requerente podem 

ser aproveitadas in casu, para computo do prazo para prescrição 

aquisitiva, neste caso, sendo mais do que suficiente, pois se tem uma 

posse que remonta o ano de 1996 (ID 6718798), ou seja, mais de 21 anos 

de posse mansa, pacifica e ininterrupta, se analisado o tempo de 

assinatura do primeiro contrato de compra e venda do imóvel. Em face 

disso, mostram-se presentes os requisitos necessários ao 

reconhecimento da usucapião extraordinária: o tempus, eis que restou 

comprovado que o promovente detém a posse mansa e pacífica por prazo 

superior ao exigido na lei aplicável ao caso, definido pelo art. 1.238, e 

parágrafo único do CC de 2002, vejamos: Art. 1.238. Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O 

prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor 

houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo. Lado outro, o contrato de compra 

e venda acostado ao (ID 6718851) comprova, ainda, a aquisição do imóvel 

pelo Requerente, demonstrando a natureza da posse e a boa fé dos 

mesmos. Ainda, citados os confrontantes e eventuais interessados, 

nenhum veio a Juízo trazer impedimentos para a procedência do pedido, 

deixando transcorrer in albis o prazo para resposta. Assim, restando 

comprovado nos autos que o Requerente possui o imóvel com animus 

domini, ou seja, como se fosse seu, restando ainda inequivocamente 

provado que a posse exercida com animus domini durante o lapso do 

período da usucapião se fez de forma contínua e incontestada, não tendo 

havido qualquer intermitência de continuidade no gozo regular do imóvel, 

bem como não há registro de que tenham sido dirigidas aos possuidores 

qualquer ação possessória ou petitória, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Isto posto, como o acordo esta estribado em prova, 

homologo e julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição 

aquisitiva sobre o imóvel objeto da lide em favor GILBERTO CAMPOS DA 

SILVA, nos termos do art. no art. 487, I e inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma pactuada. Considerando que o 

Requerente é beneficiário da justiça gratuita (ID 6725334), fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento de custas processuais, sendo extensível aos 

atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. 

DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. 

NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS 

AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das 

serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade 

empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o 

princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente" 

pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de 

registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão 

respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 5/DF, rel. 

MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 11.6.2007, 

publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

26.493 - RS (2008/0050564-7) RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON 

RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI ADVOGADO: 

PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS TUBINO 

BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES XAVIER 

INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 
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registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido”. Intimem-se. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

determinando que se proceda, o registro do imóvel em nome do Autor 

GILBERTO CAMPOS DA SILVA, qual seja, um lote com área de 360,00m², 

lote 12, Quadra 09, Loteamento São José, nesta cidade de Cáceres – MT, 

sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241 do livro nº 02-L-05. Após, arquive-se. 

Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA do Processo: 1001925-23.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA RÉU: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos, etc. MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em juízo com AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃ DE INDÉBITO E INDEZINAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A – 

“nome fantasia CASAS BAHIA” pessoa jurídica de direito privado também 

qualificada. Narra, em resumo, que no dia 04.12.2015 adquiriu através do 

site eletrônico da Requerida um armário marca Itatiaia no valor de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). Afirma 

que após alguns dias, e sem receber o produto, entrou em contato com a 

requerida no dia 27/01/2016, conforme protocolo de nº 397031007 anexo 

id: 5590724, onde lhe foi informada que foram feitas 3 tentativas de 

entrega sem sucesso. A requerida informa que tinha gente diariamente em 

sua residência e que não ocorreu nenhuma tentativa de entrega. Desta 

forma a requerida solicitou prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a 

entrega novamente e após ter passado o prazo nada foi entregue. 

Novamente em 12.02.2016 a Requerente entrou em contato via Chat em 

protocolo de nº 401277009 e 397031007, sendo que desta vez informou 

novamente que contavam no sistema varias tentativas de entrega sem 

sucesso. Sendo questionada novamente pela parte requerente a 

requerida informou que o produto que havia sido adquirido estava 

“indisponível” e que neste caso poderia somente proceder com o 

cancelamento da compra. Tendo o Requerente concordado com o 

cancelamento da compra, e passado o prazo para ser estornado o valor 

do produto, a requerente abriu uma reclamação no PROCON com 

processo de nº 0116-000.952-4, requerendo o ressarcimento do valor 

pago pelo produto conforme doc. anexo em - ID: 5590767. Após tecer 

suas razões de fato e direito, requer ao final a condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos matérias, no importe de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) em 

dobro, atualizado e corrigido monetariamente e indenização por danos 

morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos 

com ids: 5590767, 5590743, 5590724, 5590707, 5590694, 5590682, 

5590671, 5590665. Realizou audiência de Conciliação em (9139268), 

aonde as partes não chegaram a um acordo. Citada, a requerida 

apresentou resposta no id: 9113098, na qual alegou que a requerida 

realizou todos os tramites para efetuar a entrega do produto, alegando 

ainda que a Requerente mudou-se e não informou seu novo endereço. 

Sustenta que os fatos ocorridos não são passiveis de ocasionar danos de 

ordem moral. A autora apresentou impugnação à contestação no id. 

947236. Intimadas a se manifestaram quanto às provas, a Autora pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide, e a Requerida permaneceu silente (ids. 

9570371 e 9684130). Foi tentada composição, não restando exitosa. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de ação indenizatória por dano materiais e 

morais proposta por MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA, em face de 

CNOVA COMEÉRCIO ELETRÔNICO. De logo, tenho como praticável o 

julgamento antecipado do mérito, nos termo do art. 355, inciso I do CPC, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto dispensável dilação probatória. No mais, as partes não 

manifestaram pela produção de outras provas (ids. 9570371 e 9684130), 

anuído com o julgamento antecipado do mérito. Não havendo preliminares a 

analisar passo ao exame do meritum causae. O que pretende a autora é 

ser indenizada pela parte ré, sob o fundamento que teria adquirido junto à 

mesma um armário/Itatiaia, e que mesmo após o pagamento não lhe foi 

entregue o produto. A requerida, por sua vez, alega que a culpa da 

entrega não ter sido concretizada é exclusivamente da parte Requerente 

tendo em vista o Endereço fornecido pela mesma. A relação existente 

entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo o disposto no art. 

6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos juntados pela 

Autora conferem verossimilhança às suas alegações. Assim, cabia à ré, 

de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, a comprovação 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste rumo, 

ressalto que a Requerente acostou nos autos em id: 5590707 o 

fechamento da fatura comprovando a aquisição do produto sendo em 2 

parcelas no valor de R$ 117,88 (cento e dezessete reais e oitenta e oito 

centavos). Já quanto à falta de entrega do produto, verifico que se 

encontra incontroverso nos autos, uma vez que a Requerida confessa 

que a autora não recebeu a mercadoria solicitada. Assim, tenho que o 

contrato in casu dever ser rescindido com a devida devolução da quantia 

paga pelo produto. No que tange ao pedido de indenização por dano moral, 

tem-se que a responsabilidade civil, regra geral, pressupõe a ocorrência 

de ação ou omissão dolosa ou culposa, a existência de dano e o nexo 

causal entre o fato e o dano, como se verifica do artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. “Art. 

927. Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. No presente feito, é inconteste a existência do 

fato, uma vez que é fato incontroverso nos autos que não houve a 

entrega do produto adquirido. Em relação à culpa da requerida, entende-se 

que em função da relação de consumo verificada a responsabilidade da 

ré, sendo esta objetiva, restando a constatação do dano e do nexo causal 

entre este e a conduta da requerida, a teor do art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não obstante, malgrado a requerida tenha afirmado 

que a culpa da não entrega do produto se deu por culpa exclusiva da 

Requerente, não prospera referida tese, uma vez que o fornecedor que 

vende determinado bem ao cliente com avença de entrega, a este se 

obriga, objetivamente, pela efetiva entrega da coisa nas mãos do 

adquirente. Nesse sentido, é nítido que após as reclamações e abertura 

de protocolo por parte da Requerente na empresa, esta deveria 

obrigatoriamente usar de todos os meios para cruzar os dados e ver qual 

o real motivo do produto não ter sido recebido pela requerente. Deste 

modo, é certo que o consumidor, não pode amargar com os prejuízos. 

Ademais ao cruzar a data da compra do produto conforme consta em (id: 

5590707) com a abertura da reclamação no PROCON conforme (id: 

5590743), verifica-se que perfaz um o tempo de aproximado de 10 (dez) 

meses. Inequívoco assim a existência do dano, tendo em vista os 

transtornos gerados ao requerente, que apesar de cumprir com o 

pagamento ficou sem o referido produto por tanto tempo. Assim, não é 

possível extrair dos autos a ocorrência de nenhuma causa que seja 

excludente da responsabilidade da ré, motivo pelo qual deve ela responder 

objetivamente pelos danos que, em razão de seus serviços, venham a 

causar a seus clientes. Porquanto, nexo causal também resta induvidoso, 

uma vez que o dano sofrido pelo autor se deu em virtude da má prestação 

de serviços da ré. Dessa forma, resta claro que o ato da ré, causou dano 

ao requerente e que a requerida é responsável independente de culpa, em 

razão da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante, cabe ressaltar que os nossos tribunais vem decidindo que o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, no caso em apreço, não há como ignorar os prejuízos de ordem 

moral sofridos pela requerente, que apesar de adquirir o armário mês de 
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dezembro de 2015, não pode usufruir do mesmo, sem que a requerida, até 

o momento tivesse solucionado a situação. Ou seja, há mais um ano a 

parte autora adquiriu um produto, investiu seu dinheiro, sem que tivesse 

qualquer retorno ou qualquer solução para o problema. Assim, o fato 

ocorrido in casu, ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor, pois 

suportou situação de desconforto, angústia, sofrimento e frustração, que 

trazem consequências lesivas que devem ser minimizadas. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, 

o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do 

regular pagamento das parcelas contratadas, resta cabalmente 

comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com a conduta 

ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de 

simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros 

dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – COMPRA DE “MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS” VIA INTERNET – 

VENDA CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO 

ENTREGUE NO PRAZO – FATO INCONTROVERSO – PERIGRINAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – REEMBOLSO DE 

VALORES EFETUADOS APÓS UM ANO E CINCO MESES DO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

falta de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, 

na solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Ao fixar a indenização a título de 

dano moral, o juiz deve levar em consideração a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico, especialmente, 

por envolver prestação de serviços via internet, cujo sistema, de acesso 

mundial, deve revestir-se de confiabilidade e diligência.(Ap 147933/2013, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014). Portanto, resta 

apreciar a extensão do dano, dimensionando a indenização devida. A 

valoração do dano moral deve ser feita de forma moderada e criteriosa 

pelo magistrado de modo que não importe em enriquecimento sem causa 

para a requerente nem seja insignificante em razão dos fatos ocorridos. 

Para que seja justa a indenização deve levar em conta a gravidade do 

dano, as consequências do fato e as condições econômicas das partes. 

Neste sentido: É sabido que a indenização advinda do dano moral não tem 

a condão de restituir o dano sofrido, mas sim de proporcionar ao lesado 

uma satisfação em face do sofrimento ocorrido. Árdua é a tarefa de se 

fixar o quantum referente ao dano moral, já que é impossível estabelecer 

uma soma capaz de compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, 

decorrente de seu caráter compensatório ao revés do dano material, de 

natureza ressarcitória. O seu arbitramento deve ser de forma moderada e 

proporcional à extensão do dano moral e a condição patrimonial dos 

ofensores e ofendido, de modo a se estabelecer um valor potencialmente 

compensatório para este e represente uma punição comedida àqueles, 

sem, contudo, reduzi-los à miséria, hipótese em que resultaria uma 

iniquidade com as mesmas dimensões daquela provocada pela ausência 

de compensação para a vítima. Assim, na fixação do montante reparatório 

por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que 

a reparação se presta, amoldando-se a condenação de modo que as 

finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) 

sejam atingidas. Deste modo, por se tratar de um dano imaterial, não há 

medidas especificas para seu arbitramento, devendo sempre ser arbitrado 

de acordo com cada caso, tendo como critério a gravidade do dano, sua 

extensão a condição financeira de ambas as partes, entre outros. Sobre o 

assunto vale destacar os ensinamentos: O certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral, "não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244-3, Rel. Des. BADY CURI, ac. 09.04.92, in 

Jur. Mineira, 118/161). “Na quantificação do dano moral, o arbitramento 

deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa e ao nível 

socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do 

caso sub examine”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 

8ª edição. Editora Saraiva, 2003). Assim, diante de todo o exposto, fixo o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, 

valor que não importa em enriquecimento da Requerente e não deixa de 

estabelecer um valor potencialmente compensatório para este e 

represente uma punição comedida a requerida diante dos transtornos 

sofridos pela má prestação de serviço. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, condenando a Requerida ao 

ressarcimento da quantia de R$ 235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e 

setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE 

desde a data do desembolso e com juros de mora a partir do protocolo da 

reclamação junto ao Procon, bem como ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do 

arbitramento. Em razão da sucumbência, condeno a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, com arrimo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o trânsito em julgado, intime-se a autora para que implemente o 

cumprimento de sentença em 15 dias. Intimem-se. Cáceres, 05 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA do Processo: 1001925-23.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA RÉU: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos, etc. MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em juízo com AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃ DE INDÉBITO E INDEZINAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A – 

“nome fantasia CASAS BAHIA” pessoa jurídica de direito privado também 

qualificada. Narra, em resumo, que no dia 04.12.2015 adquiriu através do 

site eletrônico da Requerida um armário marca Itatiaia no valor de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). Afirma 

que após alguns dias, e sem receber o produto, entrou em contato com a 

requerida no dia 27/01/2016, conforme protocolo de nº 397031007 anexo 

id: 5590724, onde lhe foi informada que foram feitas 3 tentativas de 

entrega sem sucesso. A requerida informa que tinha gente diariamente em 

sua residência e que não ocorreu nenhuma tentativa de entrega. Desta 

forma a requerida solicitou prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a 

entrega novamente e após ter passado o prazo nada foi entregue. 

Novamente em 12.02.2016 a Requerente entrou em contato via Chat em 

protocolo de nº 401277009 e 397031007, sendo que desta vez informou 

novamente que contavam no sistema varias tentativas de entrega sem 

sucesso. Sendo questionada novamente pela parte requerente a 

requerida informou que o produto que havia sido adquirido estava 

“indisponível” e que neste caso poderia somente proceder com o 

cancelamento da compra. Tendo o Requerente concordado com o 

cancelamento da compra, e passado o prazo para ser estornado o valor 

do produto, a requerente abriu uma reclamação no PROCON com 

processo de nº 0116-000.952-4, requerendo o ressarcimento do valor 

pago pelo produto conforme doc. anexo em - ID: 5590767. Após tecer 
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suas razões de fato e direito, requer ao final a condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos matérias, no importe de R$ 

235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) em 

dobro, atualizado e corrigido monetariamente e indenização por danos 

morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos 

com ids: 5590767, 5590743, 5590724, 5590707, 5590694, 5590682, 

5590671, 5590665. Realizou audiência de Conciliação em (9139268), 

aonde as partes não chegaram a um acordo. Citada, a requerida 

apresentou resposta no id: 9113098, na qual alegou que a requerida 

realizou todos os tramites para efetuar a entrega do produto, alegando 

ainda que a Requerente mudou-se e não informou seu novo endereço. 

Sustenta que os fatos ocorridos não são passiveis de ocasionar danos de 

ordem moral. A autora apresentou impugnação à contestação no id. 

947236. Intimadas a se manifestaram quanto às provas, a Autora pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide, e a Requerida permaneceu silente (ids. 

9570371 e 9684130). Foi tentada composição, não restando exitosa. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de ação indenizatória por dano materiais e 

morais proposta por MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA, em face de 

CNOVA COMEÉRCIO ELETRÔNICO. De logo, tenho como praticável o 

julgamento antecipado do mérito, nos termo do art. 355, inciso I do CPC, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto dispensável dilação probatória. No mais, as partes não 

manifestaram pela produção de outras provas (ids. 9570371 e 9684130), 

anuído com o julgamento antecipado do mérito. Não havendo preliminares a 

analisar passo ao exame do meritum causae. O que pretende a autora é 

ser indenizada pela parte ré, sob o fundamento que teria adquirido junto à 

mesma um armário/Itatiaia, e que mesmo após o pagamento não lhe foi 

entregue o produto. A requerida, por sua vez, alega que a culpa da 

entrega não ter sido concretizada é exclusivamente da parte Requerente 

tendo em vista o Endereço fornecido pela mesma. A relação existente 

entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo o disposto no art. 

6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos juntados pela 

Autora conferem verossimilhança às suas alegações. Assim, cabia à ré, 

de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, a comprovação 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste rumo, 

ressalto que a Requerente acostou nos autos em id: 5590707 o 

fechamento da fatura comprovando a aquisição do produto sendo em 2 

parcelas no valor de R$ 117,88 (cento e dezessete reais e oitenta e oito 

centavos). Já quanto à falta de entrega do produto, verifico que se 

encontra incontroverso nos autos, uma vez que a Requerida confessa 

que a autora não recebeu a mercadoria solicitada. Assim, tenho que o 

contrato in casu dever ser rescindido com a devida devolução da quantia 

paga pelo produto. No que tange ao pedido de indenização por dano moral, 

tem-se que a responsabilidade civil, regra geral, pressupõe a ocorrência 

de ação ou omissão dolosa ou culposa, a existência de dano e o nexo 

causal entre o fato e o dano, como se verifica do artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. “Art. 

927. Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. No presente feito, é inconteste a existência do 

fato, uma vez que é fato incontroverso nos autos que não houve a 

entrega do produto adquirido. Em relação à culpa da requerida, entende-se 

que em função da relação de consumo verificada a responsabilidade da 

ré, sendo esta objetiva, restando a constatação do dano e do nexo causal 

entre este e a conduta da requerida, a teor do art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não obstante, malgrado a requerida tenha afirmado 

que a culpa da não entrega do produto se deu por culpa exclusiva da 

Requerente, não prospera referida tese, uma vez que o fornecedor que 

vende determinado bem ao cliente com avença de entrega, a este se 

obriga, objetivamente, pela efetiva entrega da coisa nas mãos do 

adquirente. Nesse sentido, é nítido que após as reclamações e abertura 

de protocolo por parte da Requerente na empresa, esta deveria 

obrigatoriamente usar de todos os meios para cruzar os dados e ver qual 

o real motivo do produto não ter sido recebido pela requerente. Deste 

modo, é certo que o consumidor, não pode amargar com os prejuízos. 

Ademais ao cruzar a data da compra do produto conforme consta em (id: 

5590707) com a abertura da reclamação no PROCON conforme (id: 

5590743), verifica-se que perfaz um o tempo de aproximado de 10 (dez) 

meses. Inequívoco assim a existência do dano, tendo em vista os 

transtornos gerados ao requerente, que apesar de cumprir com o 

pagamento ficou sem o referido produto por tanto tempo. Assim, não é 

possível extrair dos autos a ocorrência de nenhuma causa que seja 

excludente da responsabilidade da ré, motivo pelo qual deve ela responder 

objetivamente pelos danos que, em razão de seus serviços, venham a 

causar a seus clientes. Porquanto, nexo causal também resta induvidoso, 

uma vez que o dano sofrido pelo autor se deu em virtude da má prestação 

de serviços da ré. Dessa forma, resta claro que o ato da ré, causou dano 

ao requerente e que a requerida é responsável independente de culpa, em 

razão da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante, cabe ressaltar que os nossos tribunais vem decidindo que o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, no caso em apreço, não há como ignorar os prejuízos de ordem 

moral sofridos pela requerente, que apesar de adquirir o armário mês de 

dezembro de 2015, não pode usufruir do mesmo, sem que a requerida, até 

o momento tivesse solucionado a situação. Ou seja, há mais um ano a 

parte autora adquiriu um produto, investiu seu dinheiro, sem que tivesse 

qualquer retorno ou qualquer solução para o problema. Assim, o fato 

ocorrido in casu, ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor, pois 

suportou situação de desconforto, angústia, sofrimento e frustração, que 

trazem consequências lesivas que devem ser minimizadas. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, 

o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do 

regular pagamento das parcelas contratadas, resta cabalmente 

comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com a conduta 

ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de 

simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros 

dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – COMPRA DE “MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS” VIA INTERNET – 

VENDA CONFIRMADA E PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO 

ENTREGUE NO PRAZO – FATO INCONTROVERSO – PERIGRINAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – REEMBOLSO DE 

VALORES EFETUADOS APÓS UM ANO E CINCO MESES DO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

falta de entrega de mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, 

na solução do problema, configura-se hipótese excepcional de dano moral 

por descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia a dia. Ao fixar a indenização a título de 

dano moral, o juiz deve levar em consideração a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico, especialmente, 

por envolver prestação de serviços via internet, cujo sistema, de acesso 

mundial, deve revestir-se de confiabilidade e diligência.(Ap 147933/2013, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014). Portanto, resta 

apreciar a extensão do dano, dimensionando a indenização devida. A 

valoração do dano moral deve ser feita de forma moderada e criteriosa 

pelo magistrado de modo que não importe em enriquecimento sem causa 

para a requerente nem seja insignificante em razão dos fatos ocorridos. 

Para que seja justa a indenização deve levar em conta a gravidade do 

dano, as consequências do fato e as condições econômicas das partes. 

Neste sentido: É sabido que a indenização advinda do dano moral não tem 

a condão de restituir o dano sofrido, mas sim de proporcionar ao lesado 

uma satisfação em face do sofrimento ocorrido. Árdua é a tarefa de se 

fixar o quantum referente ao dano moral, já que é impossível estabelecer 

uma soma capaz de compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, 

decorrente de seu caráter compensatório ao revés do dano material, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 104 de 597



natureza ressarcitória. O seu arbitramento deve ser de forma moderada e 

proporcional à extensão do dano moral e a condição patrimonial dos 

ofensores e ofendido, de modo a se estabelecer um valor potencialmente 

compensatório para este e represente uma punição comedida àqueles, 

sem, contudo, reduzi-los à miséria, hipótese em que resultaria uma 

iniquidade com as mesmas dimensões daquela provocada pela ausência 

de compensação para a vítima. Assim, na fixação do montante reparatório 

por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que 

a reparação se presta, amoldando-se a condenação de modo que as 

finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) 

sejam atingidas. Deste modo, por se tratar de um dano imaterial, não há 

medidas especificas para seu arbitramento, devendo sempre ser arbitrado 

de acordo com cada caso, tendo como critério a gravidade do dano, sua 

extensão a condição financeira de ambas as partes, entre outros. Sobre o 

assunto vale destacar os ensinamentos: O certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral, "não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244-3, Rel. Des. BADY CURI, ac. 09.04.92, in 

Jur. Mineira, 118/161). “Na quantificação do dano moral, o arbitramento 

deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa e ao nível 

socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do 

caso sub examine”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 

8ª edição. Editora Saraiva, 2003). Assim, diante de todo o exposto, fixo o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, 

valor que não importa em enriquecimento da Requerente e não deixa de 

estabelecer um valor potencialmente compensatório para este e 

represente uma punição comedida a requerida diante dos transtornos 

sofridos pela má prestação de serviço. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, condenando a Requerida ao 

ressarcimento da quantia de R$ 235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e 

setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE 

desde a data do desembolso e com juros de mora a partir do protocolo da 

reclamação junto ao Procon, bem como ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do 

arbitramento. Em razão da sucumbência, condeno a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, com arrimo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o trânsito em julgado, intime-se a autora para que implemente o 

cumprimento de sentença em 15 dias. Intimem-se. Cáceres, 05 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003899-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM JARDIM 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ANTONIO ROXO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003899-95.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM 

JARDIM REQUERIDO: SILVANO ANTONIO ROXO Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE 

PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. No primeiro contato com o processo 

este Juízo determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor prestasse 

as seguintes informações: - a exata localização da ocupação na 

propriedade do Requerido, e se o local faz divisa diretamente com a 

estrada pública; - qual é trajeto necessário para instalação da rede de 

energia; - se postularam a instalação diretamente junto à Energisa, e 

sendo positivo, qual a resposta apresentada. Posteriormente o autor se 

manifestou no id. 8337296, tecendo as seguintes considerações: - Quanto 

o local da ocupação da propriedade do requerido: “Após a última alteração 

na área, conforme se verifica do Estudo de Situação nº 01/6ºBPM/2014, 

que segue anexo a presente peça, o acampamento dos Requerentes se 

encontra localizado cerca de 800m da sede da fazenda do Requerido, 

fazendo divisa com a estrada pública existente no local.” - quanto ao 

trajeto necessário para a instalação da rede elétrica, informou que “Os 

autores afirmam que são poucos metros de distância entre a rede elétrica 

e o local para atendê-los, não sabendo precisar o trajeto a ser percorrido 

pelos cabos pois tal informação exige estudo técnico.” - quanto ao 

requerimento junto a Energisa: “A Requerente postulou junto à Energisa a 

passagem dos cabos e a instalação da rede elétrica no local do 

acampamento. No entanto, o ofício encaminhado fora extraviado, não 

sendo possível sua juntada aos autos. Necessário salientar que fora 

requerido na companhia elétrica cópia do ofício solicitado, porém estes 

não a forneceram.” Acrescentou ainda que “O representante da Energisa 

entrou em contato este procurador da Requerente, informando que não 

poderia atender a solicitação visto que a rede elétrica se encontrava no 

interior da propriedade do requerido, o que impossibilitaria a realização do 

serviço. Insta salientar que o representante da empresa se mostrou muito 

preocupado com a situação das famílias.”. Por fim, quanto a gratuidade da 

justiça, teceu considerações fáticas e jurídicas para sustentar estar na 

condição necessária ao recebimento do benefício. Já na manifestação de 

id.9278508 reclamou a cobrança emissão de fatura de energia elétrica no 

valor de R$4.046,39 sobre a qual não teria utilizado. Na petição de id. Num. 

10356580 solicitou a desistência da ação. A parte Requerida peticionou no 

id. Num. 11174908 - Pág requerendo a improcedência do pedido inicial. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. A inicial deve ser extinta, pois ainda 

não foi recebida e a manifestação da parte Requerida não ilide o direito 

subjetivo no arquivamento do feito, quando ainda não formada a relação 

jurídica processual. Assim, homologo o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, I do Código de Processo Civil. P. R. I. Deixo de determinar o 

recolhimento das custas, porquanto à inicial não foi dado processamento. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003899-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM JARDIM 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ANTONIO ROXO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003899-95.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO BOM 

JARDIM REQUERIDO: SILVANO ANTONIO ROXO Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE 

PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. No primeiro contato com o processo 

este Juízo determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor prestasse 

as seguintes informações: - a exata localização da ocupação na 

propriedade do Requerido, e se o local faz divisa diretamente com a 

estrada pública; - qual é trajeto necessário para instalação da rede de 

energia; - se postularam a instalação diretamente junto à Energisa, e 

sendo positivo, qual a resposta apresentada. Posteriormente o autor se 

manifestou no id. 8337296, tecendo as seguintes considerações: - Quanto 

o local da ocupação da propriedade do requerido: “Após a última alteração 

na área, conforme se verifica do Estudo de Situação nº 01/6ºBPM/2014, 

que segue anexo a presente peça, o acampamento dos Requerentes se 

encontra localizado cerca de 800m da sede da fazenda do Requerido, 

fazendo divisa com a estrada pública existente no local.” - quanto ao 

trajeto necessário para a instalação da rede elétrica, informou que “Os 
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autores afirmam que são poucos metros de distância entre a rede elétrica 

e o local para atendê-los, não sabendo precisar o trajeto a ser percorrido 

pelos cabos pois tal informação exige estudo técnico.” - quanto ao 

requerimento junto a Energisa: “A Requerente postulou junto à Energisa a 

passagem dos cabos e a instalação da rede elétrica no local do 

acampamento. No entanto, o ofício encaminhado fora extraviado, não 

sendo possível sua juntada aos autos. Necessário salientar que fora 

requerido na companhia elétrica cópia do ofício solicitado, porém estes 

não a forneceram.” Acrescentou ainda que “O representante da Energisa 

entrou em contato este procurador da Requerente, informando que não 

poderia atender a solicitação visto que a rede elétrica se encontrava no 

interior da propriedade do requerido, o que impossibilitaria a realização do 

serviço. Insta salientar que o representante da empresa se mostrou muito 

preocupado com a situação das famílias.”. Por fim, quanto a gratuidade da 

justiça, teceu considerações fáticas e jurídicas para sustentar estar na 

condição necessária ao recebimento do benefício. Já na manifestação de 

id.9278508 reclamou a cobrança emissão de fatura de energia elétrica no 

valor de R$4.046,39 sobre a qual não teria utilizado. Na petição de id. Num. 

10356580 solicitou a desistência da ação. A parte Requerida peticionou no 

id. Num. 11174908 - Pág requerendo a improcedência do pedido inicial. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

PASSAGEM FORÇADA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCADORES 

ARTESANAIS E PSICULTORES RURAIS DA GLEBA “PIRAPUTANGAS” em 

face de SILVANO ANTÔNIO ROXO. A inicial deve ser extinta, pois ainda 

não foi recebida e a manifestação da parte Requerida não ilide o direito 

subjetivo no arquivamento do feito, quando ainda não formada a relação 

jurídica processual. Assim, homologo o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, I do Código de Processo Civil. P. R. I. Deixo de determinar o 

recolhimento das custas, porquanto à inicial não foi dado processamento. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004568-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004568-51.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MARCELO SILVA MOURA EXECUTADO: BANCO DA 

AMAZONIA SA Vistos, etc. Cuida-se de fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA onde figura como credor MARCELO SILVA MOURA e como 

devedor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ambos devidamente qualificados. O 

devedor noticiou o cumprimento da obrigação no id. 10910281, juntando 

comprovante de pagamento (id. 10910212). A Exequente se manifestou no 

id. 10910647, requerendo a extinção do processo e liberação dos valores. 

Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Segue, em anexo, o alvará em favor do credor. Sem custas Intimem-se. 

Arquive-se. Cáceres, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KAROLINNE CARVALHO RANZANI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004562-44.2017.8.11.0006 

AUTOR: PAULA KAROLINNE CARVALHO RANZANI RÉU: CARTÓRIO DE 2º 

OFÍCIO DE CÁCERES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO ajuizada por PAULA KAROLINE CARVALHO 

RANZINI DE OLIVEIRA. Eis a transcrição fática da inicial: “A Requerente é 

legalmente casada com a pessoa de Anderson Ricardo de Oliveira Rigui, 

conforme certidão de casamento em anexo. Ocorre que no momento do 

assento do nome de casada, fez constar erroneamente o sobrenome “De 

Oliveira”, quando deveria ter constato “Rigui”, por ser este o sobrenome 

de identificação de seu marido, tido como nome de família. Verificado o 

erro, tentada a solução pela via administrativa, não restou outra saída à 

Requerente senão mediante determinação judicial, sendo necessária a 

presente demanda, para que seja retificada a certidão de casamento da 

Requerente.” Após tecer suas razões de fato e de direito, formulou o 

seguinte requerimento: “II – Seja julgado procedente o pedido com o fim de 

retificar o assento de casamento da Requerente: PAULA KAROLINE 

CARVALHO RANZINI DE OLIVEIRA (registrada sob matrícula 

nº0652430155 2010 2 00069 127 0009897 05), para alterar o nome de 

casada, substituindo o sobrenome DE OLIVEIRA por RIGUI, com a devida 

averbação no Cartório de Registro Civil;” Com a inicial, vieram documentos. 

Foi proferido despacho recebendo a inicial no id. 9199170 oportunidade 

em que determinou a requisição de informações à Polícia Civil e Federal no 

tocante aos dados de identificação da autora e eventuais registros 

criminais. No id. 10134738 o Ministério Público se manifestou favorável à 

pretensão deduzida na inicial. No processo houve a apresentação de 

certidão criminal negativa (id. 10655832 – pág.1). Também há resposta do 

Grupo de Identificação da Polícia Federal em que informou “nada constar” 

em nome da requerente (id. 10893423 - Pág. 1), bem como da Polícia Civil, 

informando também “nada constar” em nome da autora (id. 11096875). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

DE NASCIMENTO ajuizada por PAULA KAROLINE CARVALHO RANZINI DE 

OLIVEIRA. Analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem 

observado todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, 

inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Outrora, não há 

necessidade de maior dilação probatória, cabendo nos autos o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, eis a matéria 

fática restou plenamente esclarecida, e sendo a prova documental 

satisfatória para julgamento do mérito. Assim passo a apreciação do 

meritum causae. Há na Lei de Registros Públicos a seguinte disposição: 

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei 

nº 6.216, de 1975). (Lei nº 6.015/73). Pois bem. Alicerçado no conjunto 

probatório colhido nos autos, verifico que razão assiste a Requerente. 

Observo que o pedido da requerente em retificar o seu registro se baseia 

unicamente na necessidade de fazer constar como seu sobrenome 

adquirido no ato do casamento o mesmo [último] sobrenome do Marido, 

pois o mesmo se chamando “Anderson Ricardo de Oliveira Rigui”, teria a 

autora [que alega equívoco] adquirido o sobrenome “de Oliveira” enquanto 

que a sua pretensão era a de obter o sobrenome “Rigui”. Pelas certidões 

colacionadas no processo (id. 9164379 – pág. 1/2) observa-se que as 

assertivas em relação aos nomes dos cônjuges procede. Contudo, não se 

pode falar que tenha havido equívoco do Cartório de Registro, porquanto 

tal demandaria maior dilação probatória. Contudo, ainda que o registro na 

forma atual tenha decorrido de erro do cartório, manifestação de vontade 

equivocada da autora, ou que em momento posterior tenha recaído sobre 

a mesma o sentimento de arrependimento, considero que é possível a 

retificação. Isso porque a inclusão do sobrenome do cônjuge é atributo do 

direito de personalidade previsto no art. 1.565, §1° do Código Civil, que 

assim dispõe: Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem 

mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis 

pelos encargos da família. § 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá 

acrescer ao seu o sobrenome do outro. Interpretando o aludido 

dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, 

assentou que a possibilidade de inclusão do sobrenome do cônjuge não 

pode ser limitada de forma peremptória à data da celebração do 

casamento. Senão, vejamos: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REGISTRO 

PÚBLICO. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO NOME. 

ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. ACRÉSCIMO DE SOBRENOME DE UM 

DOS CÔNJUGES POSTERIORMENTE À DATA DE CELEBRAÇÃO DO 

CASAMENTO E DA LAVRATURA DO RESPECTIVO REGISTRO CIVIL. VIA 

JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.565, § 1º, 
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do Código Civil de 2002 autoriza a inclusão do sobrenome de um dos 

nubentes no nome do outro, o que se dá mediante solicitação durante o 

processo de habilitação, e, após a celebração do casamento, com a 

lavratura do respectivo registro. Nessa hipótese, a alteração do nome de 

um ou de ambos os noivos é realizada pelo oficial de registro civil de 

pessoas naturais, sem a necessidade de intervenção judicial. 2. Dada a 

multiplicidade de circunstâncias da vida humana, a opção conferida pela 

legislação de inclusão do sobrenome do outro cônjuge não pode ser 

limitada, de forma peremptória, à data da celebração do casamento. Podem 

surgir situações em que a mudança se faça conveniente ou necessária 

em período posterior, enquanto perdura o vínculo conjugal. Nesses casos, 

já não poderá a alteração de nome ser procedida diretamente pelo oficial 

de registro de pessoas naturais, que atua sempre limitado aos termos das 

autorizações legais, devendo ser motivada e requerida perante o 

Judiciário, com o ajuizamento da ação de retificação de registro civil 

prevista nos arts. 57 e 109 da Lei 6.015/73. Trata-se de procedimento 

judicial de jurisdição voluntária, com participação obrigatória do Ministério 

Público. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 910.094 - SC (2006/0272656-9). Relatoria do Ministro Raul 

Araújo. Julgado em 04.09.2012). (g.n.). Com efeito, partindo da 

interpretação realizada no julgamento acima, não se pode também impedir 

que haja a retificação do sobrenome após o casamento, mormente quando 

a troca consubstanciar na substituição de um sobrenome à outro do 

cônjuge, como é o caso do processo. Ainda que não esteja demonstrado 

o erro do cartório de registro, partindo-se da possibilidade de que fatores 

diversos da vida humana em sociedade [fatores reconhecidos no REsp 

acima mencionados] possam influenciar na escolha ou alteração do 

sobrenome de casado, ou até mesmo à sua retirada (nos casos de 

divórcio, conforme também prevê o ordenamento jurídico), a manifestação 

de vontade da autora motivada em suposto equívoco ou arrependimento, 

neste caso, mostra-se suficiente ao acolhimento de sua pretensão, 

mormente por inexistirem restrições legais para que a retificação seja 

realizada. Deste modo, considerando ainda que a retificação do registro 

não implicará em prejuízo à ordem pública, porquanto nota-se que a 

requerente não possui registros criminais, a conclusão do Juízo é pela 

possibilidade da retificação nos moldes em que postulado. É como decido! 

Deste modo, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, determinando a retificação do Registro de Casamento da 

Requerente, PAULA KAROLINE CARVALHO RANZINI DE OLIVEIRA, no 

cartório de Registro Civil desta Comarca (Certidão contida no id. 9164379 - 

Pág. 2), para que passe a se chamar: PAULA KAROLINE CARVALHO 

RANZINI RIGUI. Suspensa a exigibilidade de custas, uma vez que a Autora 

está sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Intime-se a Defensoria 

Pública. Dê-se vista ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para viabilizar a retificação do registro civil, oficiando 

ao respectivo cartório, e posteriormente arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Ressalto que o ofício deve ser instruído de cópias da 

inicial com a cópia da certidão a ser retificada (id. 9164379 - Pág. 2) e 

sentença. Cumpra-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002840-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MORAI RAMALHO. (RÉU)

Drayton Bráz Nóbrega (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002840-09.2016.8.11.0006 

AUTOR: ADEMIR DIAS RÉU: DRAYTON BRÁZ NÓBREGA, WANDERSON 

MORAI RAMALHO. Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE 

POSSE ajuizada por ADEMIR DIAS, em face de DRAYTON BRÁS 

NÓBREGA e WANDERSON MORAI RAMALHO, devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões elencadas na exordial. Tramitando regularmente o 

feito, a parte autora requereu a desistência da ação e por consequência a 

extinção do feito é à medida que se impõe (ID. 11630513). Diante da 

circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução 

do mérito, sendo desnecessária a manifestação da parte Requerida (Art. 

485, §4º, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. 

Arquive-se. Caceres, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA EVANILDA PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000261-88.2016.8.11.0006 

AUTOR: FATIMA EVANILDA PEREIRA RÉU: 2° SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE CÁCERES-MT Vistos, etc. Trata-se de Ação de Retificação 

de Registro Civil proposta por FÁTIMA EVANILDA PEREIRA MENDES, em 

que busca, em síntese, a retificação do seu registro de casamento para 

voltar a utilizar o nome de solteira. Narra que restou acordado no 

processo de divórcio a permanência do patronímico do cônjuge, qual seja, 

FÁTIMA EVANILDA PEREIRA MENDES, porém desistiu do ocorrido e deseja 

voltar a nome de solteira: FÁTIMA EVANILDA PEREIRA. Requer, ao final, 

que seja retificado seu assento de casamento, com a devida averbação, 

para que passe a utilizar novamente seu nome de solteira, qual seja, 

FÁTIMA EVANILDA PEREIRA. Juntou documentos de id. 1035346 a id. 

1035346. O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido inicial 

da autora por ausência de fundamento justificável para alteração (id. 

1098621). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de ação de retificação de registro Civil promovida por FÁTIMA 

EVANILDA PEREIRA MENDES. Analisando o presente feito, verifico que o 

mesmo tem observado todas as formalidades legais exigíveis para a 

espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. 

Outrora, não há necessidade de maior dilação probatória, cabendo nos 

autos o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC, eis a matéria fática restou plenamente esclarecida, e sendo a 

prova documental satisfatória para julgamento do mérito. O código Civil 

garante o nome como direito de personalidade do individuo, resguardando 

sua identificação - art. 16 do CC. Permite ainda a legislação que por 

ocasião do matrimônio cada cônjuge possa adotar o nome de família do 

outro - art. 1565, § 1º do Código Civil. Já para o caso de dissolução da 

Sociedade e do vínculo Conjugal é facultado aos cônjuges a definição 

sobre a permanência ou não do nome de casado, nas hipóteses em que 

utilizaram da faculdade referida no parágrafo anterior. No caso em análise, 

a Autora manifestou por ocasião do divórcio o intento de permanecer 

utilizando o nome de casada, porém, pretende agora, o retorno para sua 

identificação civil de solteira. O conjunto probatório apresentado 

demonstra que o pedido inicial deve ser acolhido. Muito embora a regra 

geral estabeleça a imutabilidade do nome, e no presente caso tenha a 

parte autora optado na época do divórcio por continuar a utilizar o nome 

de casada, tenho que a mesma não deve ser obrigada a carregar, pelo 

resto de sua vida, um nome que lhe causa, agora, incômodo. É justificável 

que a autora tenha reconsiderado a decisão de permanecer com o 

patronímico do ex - marido, e queira voltar a utilizar seu nome de solteira. 

Ora, não pode a requerente ser compelida a viver em desgosto por ter 

feito uma escolha mal pensada, que lhe causou arrependimento, sob pena 

de gerar transtornos, até mesmo psicológicos, sobretudo porque não 

convive mais maritalmente com aquele que lhe forneceu o sobrenome. A 

meu ver, obrigar a autora a carregar um sobrenome que não mais se 

identifica, significa ferir o seu direito de personalidade. Sobre o assunto, 

destaco a lição de MARIA BERENICE DIAS: (...) 9.17 Império da liberdade A 

relevância do nome não mais se reduz, como outrora, a identificar alguém 

pelo fato de pertencer a uma família. Deixou de ter a função de indicar o 

tronco ancestral, a continuidade da família pela estirpe masculina, dentro 

de uma cadeia registral. É mais do que simples designativo da origem 

familiar. Significa a própria individualidade da pessoa, frente aos demais. 
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Passou a ser reconhecido como um atributo da personalidade, suporte 

não só da identidade social, mas também da identidade subjetiva, sede do 

seu amor próprio. À luz dos valores constitucionais, a regra da 

imutabilidade do nome encontra limite no respeito à dignidade, garantindo o 

direito à real adequação individualizada da pessoa humana, suplantando a 

proibição de alteração. (...) Dentro de uma nova dimensão de cidadania, 

alterações são aceitas mesmo fora do limitado lapso temporal legal, 

independentemente de colocarem ou não o seu portador em situação 

constrangedora. (MANUAL DE DIREITO DAS FAMÍLIAS – 8ª edição, RT, 

2011, p. 135-143). Assim, se a Requerente se sente mais confortável e 

plenamente identificada com seu nome de solteira, com a simples extração 

do patronímico do ex - marido, e como tal medida não caracteriza qualquer 

prejuízo a terceiros, tenho que não há óbice para que assim seja 

realizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para 

determinar a retificação do assento casamento lavrado Cartório do 2º 

ofício Serviço Notarial e Registral desta Comarca sob n°0652430155 2006 

2 00065 068 0009038 20, Livro: B – 65, fls. 68, para que a Autora retorne 

a usar o nome de solteira, sendo: FÁTIMA EVANILDA PEREIRA. Suspensa 

a exigibilidade de custas, uma vez que defiro a assistência judiciária 

gratuita. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação e 

encaminhe para cumprimento junto ao Cartório do 2º Ofício desta comarca. 

Intime-se a Defensoria Pública. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cáceres, 05 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001220-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DE ALMEIDA CUIABANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001220-59.2016.8.11.0006 

AUTOR: NERI DE ALMEIDA CUIABANO RÉU: RENATO ARANTES, ANA 

CRISTINA CURY ARANTES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA promovida por NERI DE ALMEIDA 

CUIABANO em face de RENATO ARANTES (representante legal da 

AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA) e ANA CRISTINA CURY ARANTES. 

Em síntese alega a Requerente que possui como imóvel usucapiendo, 1 

(um) terreno urbano, situado no Loteamento denominado Jardim Cidade 

Nova, com área de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados), Lote 12, Quadra 39, registrado no Cartório do 1º Ofício desta 

Comarca, sob a matrícula nº 86, a fls. 18-H do livro nº 02. Conforme 

apresentado na inicial a Autora sustenta que está na posse do bem, há 

mais de 30 (trinta) anos, considerando a “accessio possessionis”, tendo 

adquirido o respectivo terreno mediante a celebração de um contrato 

particular de transmissão de posse, datado de 27 de junho de 2016. Aduz 

a Autora ser possuidora do imóvel de forma contínua e incontestada, com 

justo título e boa-fé, e, por meio da presente ação, requerem a obtenção 

de sua propriedade. Foram colacionados os documentos de (ID 1676274, 

1676278, 1676298, 1676304, 1677063, 1677080, 1677139, 1677162, 

1677175, 1677235, 1677219, 1677265, 1677345, 1677361, 1980166, 

1980166). Na decisão de (ID 3077379), foi determinada a citação dos 

Requeridos, Confinantes, e, por edital a citação de Terceiros Interessados, 

tal como, a notificação das fazendas públicas da União, Estado e 

Município. A União manifestou desinteresse na lide (ID 4638257), bem 

como, o Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria Geral do Estado 

(ID 5040836), e ainda, o Município de Cáceres (ID 4477264). Os 

Requeridos apresentaram Contestação (ID 4827168), declararam que não 

se opõem e nunca se opuseram a transferir os imóveis aos moradores do 

Loteamento, ressaltando pela procedência dos pedidos da exordial. A 

Requerente Impugnou a Contestação, tal como, requereu o julgamento 

antecipado da Lide (ID4922340), da mesma forma, a Autora juntou o 

contrato de compra e venda, com firma reconhecida. Após vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA promovida por NERI DE ALMEIDA 

CUIABANO em face de RENATO ARANTES (representante legal da 

AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA) e ANA CRISTINA CURY ARANTES. 

Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, as 

condições da ação e não havendo outras preliminares à apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas. Não carecendo o feito de instrução probatória, uma vez 

que a matéria de fato já está devidamente comprovada nos autos, o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC é 

medida que se impõe. Ademais, vale dizer que "O mérito da causa é 

julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, 

qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito 

fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB), 

porque implica em dilação indevida na resolução da causa." (In Código de 

Processo Civil comentado artigo por artigo. Marinoni, Luiz Guilherme e 

Mitidiero, Daniel - Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição: 2012. Pág. 330). 

Dessa forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a 

parte interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da legislação 

revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) animus 

domini e d) objeto hábil. A posse é a exteriorização dos poderes inerentes 

ao domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem 

verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, 

praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja. 

No entanto, para ensejar usucapião, a posse necessariamente precisa ser 

mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer 

dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição 

por outrem que se julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. 

Como bem ressalta Silvio de Salvo Venosa “(...) posse prende-se ao 

poder físico de alguém sobre a coisa (...).” (Venosa, Silvio de Salvo, 

Direito Civil: direitos reais/ Sílvio de Salvo Venosa. – 4. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2004 (Coleção direito civil; v.5. pág. 44.) Por fim, necessário que o 

bem que se pretende usucapir seja hábil para tanto, o que é feito por um 

processo de eliminação, excluindo dessa possibilidade todos os bens que 

estejam fora do comércio de direito privado, que, em última análise, 

circunscreve-se aos bens públicos. Em sede de preliminar, a empresa 

Requerida arguiu como matéria prejudicial de mérito sua ilegitimidade 

passiva ad causam, sob o argumento que teria efetuado a venda do 

imóvel objeto da lide, e que, portanto, havendo direito real ao comprador, é 

parte legitima para figurar no polo passivo da lide. Assim sendo. Refuto a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida, tendo em vista 

que deve figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome 

estiver registrado no imóvel, No caso em apreço, a requerida 

Agropecuária Progresso LTDA., consta na matrícula como proprietária do 

bem objeto do litígio (ID 10152180). Superada a preliminar arguida, passo à 

análise do mérito da demanda. Pois bem, analisando o feito, verifico que os 

documentos acostados de (ID 1676278, 1677063, 9402918), demonstram 

a cadeia possessória do imóvel. Os documentos apresentados 

demonstram o exercício da posse por mais de vinte anos, computada com 

dos antecessores que podem ser aproveitadas in casu, para computo do 

prazo para prescrição aquisitiva (ID 1677063). Em face disso, mostram-se 

presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião 

extraordinária: o tempus, eis que restou comprovado que o promovente 

detém a posse mansa e pacífica por prazo superior ao exigido na lei 

aplicável ao caso, que é de 20 (vinte) anos. Lado outro, o contrato de 

compra e venda acostado ao (ID 9402918) comprova, ainda, a aquisição 

do imóvel pela Requerente, demonstrando a natureza da posse e a boa fé 

dos mesmos. Ainda, citados os confrontantes e eventuais interessados, 

nenhum veio a Juízo trazer impedimentos para a procedência do pedido, 

deixando transcorrer in albis o prazo para resposta. Assim, restando 

comprovado nos autos que a Requerente possui o imóvel com animus 

domini, ou seja, como se fosse seu, restando ainda inequivocamente 

provado que a posse exercida com animus domini durante o lapso do 

período da usucapião se fez de forma contínua e incontestada, não tendo 

havido qualquer intermitência de continuidade no gozo regular do imóvel, 

bem como não há registro de que tenham sido dirigidas aos possuidores 

qualquer ação possessória ou petitória, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Os documentos de (ID 1676298, 1677080, 1677345, 

1677345), demonstram a posse exercida pela Requerente, inclusive onde 
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fizera moradia, conforme demonstra a fotografia anexada (ID 1677361). 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECLARANDO o domínio do imóvel descrito na inicial em nome de 

NERI DE ALMEIDA CUIABANO. Deixo de condenar os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deram causa ao 

ajuizamento da ação. Sem custas, considerando que a Requerente é 

beneficiária da justiça gratuita (ID 3077379), sendo extensível aos atos do 

Registro Imobiliário. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO 

CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 

9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO 

DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e 

registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um 

regime de direito público. II - Não ofende o princípio da proporcionalidade lei 

que isenta os "reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos 

devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem 

como a primeira certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada 

procedente. (ADC 5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, 

julgado em 11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7) 

RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO 

BUTIGNOL MARIANI ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA 

SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCURADOR: MARCOS TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES: 

MARIA ENILDA LOPES XAVIER INTERES: LUIS FERNANDO 

TORRESCASANA FILHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS 

RELACIONADOS A PROCESSO JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI 

N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. A gratuidade da justiça estende-se 

aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em 

curso, mesmo em se tratando de registro imobiliário. 2. A isenção contida 

no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 estende-se aos valores devidos pela 

extração de certidões de registro de imóveis, necessárias ao exercício do 

direito de ação. 3. Legalidade do ato. 4. Recurso ordinário não provido”. 

P.R.I. Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

de Imóveis, determinando que se proceda, o registro do imóvel em nome 

da Autora NERI DE ALMEIDA CUIABANO, qual seja, um lote com área de 

450,00m², lote 02, Quadra 39, Loteamento Jardim Cidade Nova, nesta 

cidade de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 9.989, lavrada às fls. 207 do 

Livro nº 02 no Cartório do 1º Ofício de Cáceres (id. Num. 10152180). 

Após, arquivem-se os autos. Cáceres-MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004513-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACY SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004513-03.2017.8.11.0006 

AUTOR: ACY SILVA TORRES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO POR TAXAS DE JUROS ABUSIVAS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ACY SILVA TORRES em face de BANCO DO 

BRASIL. Ao se deparar com a inicial, o Juízo determinou que a mesma 

fosse emendada nos seguintes termos: “Na petição inicial a parte defende 

critérios concomitantes para definição da taxa de juros: Selic e taxa média 

de mercado. Assim, emende-se a inicial para explicar qual taxa 

efetivamente entende pertinente e aplicável. Acaso adote critério pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça - taxa média de mercado, é de oportunizar 

demonstrar qual era a taxa média de mercado na época da contratação, 

considerando que o documento de id. Num. 9127835 diz respeito a outra 

modalidade. Fixo prazo de 15 dias. Intime-se. Cáceres, 25 de julho de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito” (id. 9131812). 

Diante da determinação de emenda à inicial, o autor manifestou-se nos 

seguintes termos: “ACY SILVA TORRES, devidamente qualificada nos 

autos supramencionados, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho – ID n. 9131812, emendar a inicial 

para esclarecer que a taxa que entende pertinente e aplicável é a taxa 

SELIC, conforme planilha juntada – ID n. 9127821. Diante do exposto, 

atendido o r, despacho, requer o acatamento da exordial, por ser de 

DIREITO e de JUSTIÇA.” (id. 9328394 - Pág. 1). Depois complementou com 

outra manifestação, nos seguintes termos: “ACY SILVA TORRES, 

devidamente qualificada nos autos supramencionados, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho – 

ID n. 9131812, data máxima vênia, RETIFICAR a petição de que trata o ID n. 

9328394, para dizer que não trata de emenda a inicial e sim para indicar a 

taxa que entende pertinente e aplicável é a taxa SELIC, conforme planilha 

juntada – ID n. 9127821.” (id. Num. 9328429 - Pág. 1). Diante das 

manifestações, o Juízo determinou a emenda da inicial (id. 10997091 – 

pág. 1): “Vistos etc. Anoto o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor emende a inicial nos termos do art. 330, §2° do Código de Processo 

Civil de modo que indique especificamente os pontos do contrato que 

pretende revisão, bem como apresente o cálculo segundo os valores que 

entende devido, para fins de delimitação da parcela incontroversa. Após, 

retorne concluso.” Houve então a manifestação do autor, a fim de que a 

inicial, fosse emendada, nos seguintes termos: ACY SILVA TORRES, 

devidamente qualificada nos autos supramencionados, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho 

ID n. 10997091, apresentar EMENDA a exordial – ID n. 9127748, nos 

seguintes termos: A REQUERENTE, no mérito, efetivamente pretende 

revisar as taxas de juros efetivas (anual e mensal) estipuladas nos 

contratos – Cédulas de Créditos Bancário Consignados, por flagrante 

diferença com as taxas estipuladas pelo Banco Central do Brasil – Taxa 

Selic, índice determinado pelo Governo Federal, tomando por base o 

dia/mês da realização da operação, vez que a taxa é variável, de acordo 

com o mercado financeiro, mês a mês, conforme planilha juntada, para as 

parcelas vincendas e, através de Perícia Contábil, já requerida, tendo em 

vista tratar de verdadeira engenharia financeira, sejam apurado os valores 

pagos além dos determinados pelo Governo Federal (Taxa Selic) nas 

parcelas quitadas atualizadas monetariamente, e o resultado amortizados 

nas parcelas vincendas, indicando as revisões a serem realizadas nos 

contratos, campos operação, taxas de juros, base da prestação e, por 

consequência cláusula VI – base para o CET, passando, a partir da 

propositura da presente ação, as taxas assim discriminadas: OPERAÇÃO 

n. 763555985: Data da Operação: 16/09/2010 Taxa Juros Efetivo 1,34% 

ao mês Taxa Juros Efetivo 10,66% ao ano Valor da Prestação R$ 1.993,67 

OPERAÇÃO n. 764286869 Data da Operação 28/09/2010 Taxa Juros 

Efetivo 1,34% ao mês Taxa Juros Efetivo 10,66% ao ano Valor da 

Prestação R$ 53.04 Diante do exposto requer o deferimento da exordial, 

por ser de DIREITO e de JUSTIÇA.” (id. 11063917 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR TAXAS DE JUROS 

ABUSIVAS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ACY SILVA TORRES 

em face de BANCO DO BRASIL. A inicial deverá ser indeferida! Da leitura 

do processo observa-se que por diversas vezes o autor foi instado a 

esclarecer sua pretensão, seja pelos documentos ou pela especificação 

das matérias/pontos a serem apreciados no caso, a fim de que fosse 

repelida a demanda com pedido genérico. Veja que o Código de Processo 

Civil, no tocante os requisitos da petição inicial, estabelece exigência 

específica às demandas cujo objeto visa a revisão de contratos 

bancários. Senão, vejamos: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, assinala 

que: “No §2° do dispositivo legal ora comentado, fica claro que a exigência 

de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas 

que o autor pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito, aplica-se às ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. E, mais importante, afasta qualquer dúvida sobre a 

consequência do desrespeito a essa exigência: o indeferimento da inicial.” 

(Novo código de processo civil comentado artigo por artigo – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. Pág. 561). Dito isto, não se pode olvidar que o 
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dispositivo em comento não está a ser observado pelo autor, porquanto, 

tratou o mesmo de apenas apresentar em sua demanda os contratos que 

pretende revisar, sem indicar com clareza e exatidão as cláusulas que 

pretende controverter, tampouco apresentando o cálculo valor que reputa 

adequado, para fins de delimitação da parcela incontroversa. Deste modo, 

o Juízo visualiza na espécie a existência de demanda absolutamente 

genérica, cuja análise de ofício pelo Juízo (sem indicação pela parte das 

cláusulas indevidas e o valor que entende adequado) é repelida pelo 

ordenamento jurídico. Senão, vejamos o que dispõe a súmula 381 do STJ: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO - SÚMULA 381 DO STJ - A 

aferição de eventual abusividade contratual, de ofício pelo magistrado é 

vedada nos termos da Súmula 381 do STJ. (TJMG - TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10514110038478001 MG (TJ-MG)). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ONEROSIDADE DO CONTRATO - PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, 

ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido. 1. Tratando-se de 

interpretação de cláusulas contratuais, meros cálculos aritméticos, não há 

necessidade de perícia judicial. Para que sejam atendidos os pedidos 

feitos pela parte/autora, indispensável que ela aponte-os, não se 

contentando com pedidos genéricos de abusos contratuais ou divergência 

em relação aos cálculos apresentados na ação de cobrança. 2. 

Conhecido e desprovido o recurso, apresentado contrarrazões, imperioso 

se apresenta a majoração dos honorários, égide dos chamados 

‘recursais’. (Ap 117997/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/11/2017). Quanto ao argumento de que seria 

necessária a produção de prova pericial contábil para se apurar a 

ilegalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira também não 

se sustenta. Isso porque é possível a aferição de valores por simples 

cálculos aritméticos, mormente por já haver jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça a indicar como parâmetro de aferição da 

legalidade/abusividade dos juros praticados, a taxa média de mercado a 

qual pode ser extraída dos relatórios contidos no site do BANCO 

CENTRAL, havendo ainda naquele endereço virtual a chamada 

“calculadora do cidadão”, através da qual, com o lançamento de alguns 

dados do contrato é possível obter de imediato a taxa real incidente mês a 

mês no contrato, sendo que de posse deste resultado, bastaria que a 

parte o comparasse com a taxa média de mercado disponibilizada 

naqueles relatórios já mencionados, e assim, pudesse ajuizar a sua 

demanda com requerimentos específicos e com os valores incontroversos 

já delimitados. Contudo, em sendo genérico o seu requerimento, pelas 

razões já expostas e amparadas pela fundamentação legal, doutrinária e 

jurisprudencial acima expostas, não há outro caminho senão o 

indeferimento da inicial, porquanto, o autor formulou pretensão genérica, 

não sendo incumbência do Juízo a análise geral do contrato sem a 

específica provocação das partes no tocante as cláusulas que pretende 

revisão. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 330, §2° do 

Código de Processo Civil INDEFIRO A INICIAL ante a sua inépcia e com 

fundamento no art. 485, I do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Sem custas por ter 

havido requerimento de gratuidade e não ter sido recebida a inicial. 

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 05 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005949-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005949-94.2017.8.11.0006 

AUTOR: IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA RÉU: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE 

CÁCERES Vistos... Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

proposta por IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA. Aduz a inicial que a 

Requerente casou-se na data de 25 de novembro de 2016, contudo, na 

presente data, estava com viagem internacional programada, motivo pelo 

qual não realizou a alteração do sobrenome, bem como, dos documentos 

pessoais. Em razão disso, a Requerente demanda pela retificação de seu 

registro de casamento, alterando-o de IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA para 

IRINEIDE FERREIRA DE CAMPOS. A parte Autora colacionou os 

documentos de (ID 10061841, 10061902). A certidão fornecida pelo 

Departamento de Policia Federal atestou que Nada Consta em nome da 

Requerente (ID 10165456). Com vistas ao Ministério Público (ID 10224839) 

este se manifestou pela procedência do pedido da Autora. Após, 

vieram-me, os autos conclusos. É a síntese. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO movido por IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA. 

Analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem observado todas 

as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas. Outrora, não há necessidade de maior 

dilação probatória, cabendo nos autos o julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do CPC, eis que a matéria fática restou 

plenamente esclarecida, e sendo a prova documental satisfatória para 

julgamento do mérito. Assim passo a apreciação do meritum causae. O 

direito de família está calcado no instituto do Código Civil de 2002, cujo 

Estado democrático de direito, fundamenta-se na dignidade da pessoa 

humana, do qual deve ser analisada a partir da realidade do ser humano 

em seu contexto. Conforme se extrai dos autos, o matrimônio é concebido 

pelo ordenamento jurídico, encontrando-se, regulamentado pelo Estado. 

Sendo notório que no casamento, qualquer dos nubentes pode acrescer 

ao seu, o nome, do outro, bem como, no caso de dissolução do vínculo 

conjugal, o cônjuge pode optar por voltar a utilizar o nome de solteiro. Pois 

bem, a letra da Lei concede a inclusão do sobrenome, mediante a 

solicitação, no processo de habilitação para o casamento, e, após a 

celebração do casamento, com a lavratura do respectivo registro, de 

modo, que a alteração ocorre no próprio Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, sem a necessidade de intervenção judicial. Destarte, calcado no 

ordenamento jurídico, através do Código Civil de 2002, os nubentes tem a 

faculdade de incluir o sobrenome por ocasião do casamento, conforme 

disposição: Art. 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem 

mutuamente condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos 

encargos da família. § 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá 

acrescer ao seu o sobrenome do outro. Interpretando o aludido 

dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, 

assentou que a possibilidade de inclusão do sobrenome do cônjuge não 

pode ser limitada de forma peremptória à data da celebração do 

casamento. Senão, vejamos: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REGISTRO 

PÚBLICO. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO NOME. 

ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. ACRÉSCIMO DE SOBRENOME DE UM 

DOS CÔNJUGES POSTERIORMENTE À DATA DE CELEBRAÇÃO DO 

CASAMENTO E DA LAVRATURA DO RESPECTIVO REGISTRO CIVIL. VIA 

JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.565, § 1º, 

do Código Civil de 2002 autoriza a inclusão do sobrenome de um dos 

nubentes no nome do outro, o que se dá mediante solicitação durante o 

processo de habilitação, e, após a celebração do casamento, com a 

lavratura do respectivo registro. Nessa hipótese, a alteração do nome de 

um ou de ambos os noivos é realizada pelo oficial de registro civil de 

pessoas naturais, sem a necessidade de intervenção judicial. 2. Dada a 

multiplicidade de circunstâncias da vida humana, a opção conferida pela 

legislação de inclusão do sobrenome do outro cônjuge não pode ser 

limitada, de forma peremptória, à data da celebração do casamento. Podem 

surgir situações em que a mudança se faça conveniente ou necessária 

em período posterior, enquanto perdura o vínculo conjugal. Nesses casos, 

já não poderá a alteração de nome ser procedida diretamente pelo oficial 

de registro de pessoas naturais, que atua sempre limitado aos termos das 

autorizações legais, devendo ser motivada e requerida perante o 

Judiciário, com o ajuizamento da ação de retificação de registro civil 

prevista nos arts. 57 e 109 da Lei 6.015/73. Trata-se de procedimento 

judicial de jurisdição voluntária, com participação obrigatória do Ministério 

Público. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 910.094 - SC (2006/0272656-9). Relatoria do Ministro Raul 

Araújo. Julgado em 04.09.2012). (g.n.). Com efeito, partindo da 

interpretação realizada no julgamento acima, não se pode também impedir 

que haja a retificação do sobrenome após o casamento, mormente quando 

a troca consubstanciar na substituição de um sobrenome à outro do 
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cônjuge, como é o caso do processo. Ademais, a Autora apresentou 

justificativa plausível ao acolhimento de sua pretensão, pois, a modificação 

do nome por ocasião do matrimônio implicaria naquele momento na 

retificação de seus documentos, especialmente passaporte, o que poderia 

inviabilizar a viagem previamente agendada. É desnecessário maiores 

considerações para afirmar do tempo que necessitaria para retificar os 

documentos. Independentemente da justificativa apresentada e antes 

descrita, a manifestação de vontade da autora, neste caso, mostra-se 

suficiente ao acolhimento de sua pretensão, mormente por inexistirem 

restrições legais para que a retificação seja realizada. Perante a 

circunstância narrada, o ordenamento jurídico, proporciona a inclusão do 

sobrenome do outro cônjuge, de modo, que a limitação peremptória, 

carrearia em prejuízos ao casal, pois, dada a complexidade das relações 

humanas, em determinado momento, se faz conveniente à adoção do 

sobrenome a um dos nubentes. Destaco julgado do Tribunal de Justiça 

sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – 

UNIÃO ESTÁVEL – ACRÉSCIMO DO PATRONÍMICO DO COMPANHEIRO – 

VIABILIDADE – REGRA GERAL DO ART. 1.565, § 1º, DO CC QUE SE 

SOBREPÕE AOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART. 57, §§ 2º E 3º, DA 

LEI N. 6.015/73 – PRINCÍPIOS DA MÁXIMA JUSTIÇA E AUTONOMIA DA 

VONTADE DOS INTERESSADOS – RECURSO PROVIDO. A união estável é 

equiparada ao casamento, o que leva à incidência da norma contida no art. 

1.565 do CC, que não estabelece requisitos específicos para o acréscimo 

do patronímico do companheiro ao nome de família da mulher. Na solução 

do conflito aparente de normas, o critério da especialidade deve ceder ao 

princípio máximo de justiça, visando a tutela do direito dos interessados. 

(Ap 52150/2012, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2012, Publicado no DJE 

24/01/2013). Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, determinando a retificação assento de casamento da Requerente 

Termo: 11626, matrícula nº 0652430155 2016 2 00078 056 0011626 13, 

lavrado às fl. 56, Livro nº B–78, de 25 de novembro de 2016, para que 

passe a constar o nome da Autora/Cônjuge Irineide Ferreira da Cunha 

para IRINEIDE FERREIRA DE CAMPOS. Intime-se a Defensoria Pública e 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

retificação e encaminhe para cumprimento no Cartório do 2º Ofício desta 

comarca. Cumpridas às formalidades legais, arquive-se. Cáceres-MT, 05 

de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011343-65.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-33.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURINETE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007239-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007240-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

22/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007241-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE EVELYN DA SILVA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007243-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO ARTIAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007244-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DA SILVA CUIABANO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VENTURA DA ROCHA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007246-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007883-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO NEGRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo as partes da sentença proferida nos autos de ID4740312 que segue 

abaixo transcrita: Processo: 8010247-44.2016.8.11.0006 Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FÁBIO JUNIO NEGRIS, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

– S/A, alegando que apesar de não ter contratado os serviços da 

Requerida, foi surpreendida pela inserção de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito pela mesma. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que 

não fez. Em sua peça defensiva, a Requerida alegou que não houve 

qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por 

danos morais, uma vez que o serviço foi efetivamente utilizado, portanto, 

devida a contraprestação. No entanto, a requerida não trouxe aos autos 

cópia do contrato entabulado entre as partes. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade, ressaltando 

que a falha ocorrer por tempo que não guarda razoabilidade. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000 (três mil reais), quantia essa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 112 de 597



que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. b) Confirmar a liminar concedida em 

favor da parte autora. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4740312 17032318470857000000004699551

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO NEGRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9095415), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012739-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10561194), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. DUTRA DA SILVA-EPP - EPP (REQUERENTE)

EDEMILSON DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10843687), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-47.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10494416), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006135-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIA OAB - 460.433.731-49 

(REPRESENTANTE)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11220876), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 113 de 597



Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11260272), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007156-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007156-31.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA 

HERMIDORFF REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, a 

Requerente alega ser usuária dos serviços da Requerida, detentora da 

linha telefônica n. (65)99989-1468. Sustenta a autora que, solicitou o 

remanejamento do numero (65)99989-1468 para o número 

(65)99989-1458, sendo informada pela agente autorizada que a primeira 

linha seria cancelada. Contudo, informa a Requerente que nos meses 

subsequentes ao remanejamento, a Requerida vem realizando cobranças 

relativas às 02 (duas) linhas telefônicas. Aduz ainda, a Requerente, que 

realiza os pagamentos das cobranças enviadas pela Requerida para 

evitas a negativação de seu nome. Relata que após este fato, entrou em 

contato com a Requerida com a intenção de solucionar o impasse, porém, 

a operadora continua com as cobranças. Deste modo, requer a tutela de 

urgência para o fim de determinar que a requerida suspenda a linha 

telefônica n. (65)99989-1468, bem como suspenda a exigibilidade do 

boleto relativo ao mês de novembro de 2017. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo 

da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

suspenda a linha telefônica n. (65)99989-1468, bem como suspenda a 

exigibilidade do boleto relativo ao mês de novembro de 2017, até decisão 

ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição 

Legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11049138 17121017292582600000010888692

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-05.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES ARAUJO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOL D OESTE COMERCIO TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10820762), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/02/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1000272-83.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MAURO GONCALVES DA 

FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais proposta por Mauro Gonçalves da 

Fonseca em face de Vivo S.A., a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 
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uma suposta dívida junto à Reclamada e que "desconhece a origem de 

todas as restrições em seu nome, merecem serem todas canceladas uma 

vez que são indevidas", razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceituam os artigos 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, inclusive de empresa distinta. Desse modo, indefiro o 

pedido liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, por entender que a retirada da anotação do débito 

mencionado na exordial não irá modificar o status do nome do Requerente 

naquele órgão diante da outra anotação existente. Assim, nos termos dos 

dispositivos legais retro apontados, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte 

promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento nº 

38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao 

DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 

dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não 

seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Intimem-se as partes, 

inclusive o Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4613148 17021315332631400000004576373

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205637 Nr: 7024-25.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20.450/0

 Vistos.

Oficie-se à cadeia pública local solicitando planilha de entradas e saídas 

do reeducando.

Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para manifestação 

quanto ao cálculo de fls. 1.433.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158197 Nr: 5923-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos.

Nesta data, fora feito o cálculo de pena em gabinete, tendo em vista que, 

pela segunda vez, os autos foram encaminhados desnecessariamente ao 

Ministério Público, e em seguida conclusos, sem o devido cálculo de pena, 

apesar das determinações de fls. 706/709 e 767. Deste modo, atente-se a 

secretaria para o fiel cumprimento das decisões judiciais.

Vistas as partes para se manifestarem acerca do cálculo de pena que 

segue anexo a presente decisão.

 Após, a conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 31384 Nr: 1315-29.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOM FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Ex. Penal n° 1315-29.2004.811.0006 – Cód. 31384 Vistos. Relatei. Decido. 

Cumpre-me ressaltar que a prática de novo delito enseja a regressão de 

regime. Com efeito, tem-se que a execução da pena privativa de liberdade 

ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para o regime mais 

rigoroso, nos termos do que dispõe o artigo 118 da Lei de Execução Penal, 

quando o reeducando cometer falta grave. Desse modo, analisando o 

presente caso, entendo que o réu deverá efetivamente cumprir a pena 

imposta em regime fechado para, posteriormente, em nova análise dos 

requisitos objetivos e subjetivos, pleitear a progressão. Assim, face às 

razões acima expostas, REGRIDO DEFINITIVAMENTE PARA O REGIME 

FECHADO o cumprimento da pena imposta ao reeducando, nos termos do 

artigo 118, I, da LEP. Acolho o pleito defensivo, e determino o reinício da 

contagem do tempo para progressão de regime, que terá como marco 

inicial a mesma data da falta grave, isto é 18/02/2017. Proceda ao sr. 

Gestor novo cálculo de pena, procedendo a somatória das penas e atento 

a presente decisão. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e 

em seguida, à Defensoria Pública. Oficie-se à Cadeia Pública, requerendo 

informações acerca do comportamento carcerário do reeducando, 

indicando em caso de eventuais faltas graves, bem como informações 

quanto e eventuais serviços prestados pelo mesmo e/ou remissões a 

serem abatidas de sua pena. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 8705-11.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 ISSO POSTO, indefiro os pedidos de extinção da punibilidade do agente e 

progressão de regime, ante a unificação de penas ocorrida, e ausência do 

requisito objetivo à progressão, bem como DEFIRO, o pleito de retificação 

do cálculo de pena, o qual já fora devidamente retificado pela assessoria 

deste gabinete.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o reeducando e seu 

defensor, encaminhando ao reeducando atestado de pena a 

cumprir.Expeça-se o necessário.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 157268 Nr: 5033-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO DOS SANTOS ASSIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Vistos.

A decisão de fls. 280 determinou o encaminhamento do feito à defesa 

após manifestação do Ministério Público, razão pela qual a presente 

conclusão é desnecessária.

Entretanto, havendo nova planilha de remissão juntada aos autos, 

atualize-se o cálculo de pena existente no presente procedimento, 

encaminhando-se o mesmo ao Ministério Público e em seguida à 

Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 178796 Nr: 1511-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o 

que faço para ABSOLVER o acusado Benedito da Guia Figueiredo, da 

prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), sob o manto do 

brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso II, do Código de Processo 

Penal).Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103244 Nr: 8342-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN EGUEZ BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Ante o fato de que o mandado de prisão de fls. 76 não encontra-se 

inserido no sistema nacional de mandados de prisão do CNJ, recolha-se 

os mandados expedidos.

Após, expeça-se mandado de prisão, inserindo o mesmo no banco 

nacional do CNJ.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001456-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JG TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O PATRONO DO REQUERENTE PARA QUERENDO IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87113 Nr: 2814-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer, Gerson Luiz Dal ' Castel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.HOMOLOGO o cálculo juntado às fls. 247/249.PROCEDA-SE 

com a penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.Realizado o bloqueio 

do numerário, intime-se a parte devedora para que, querendo, ofereça 

impugnação no prazo legal.Infrutífera a providência, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito.Nos 

termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80497 Nr: 2886-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, EdQV, MBPV, AHM, CSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A, Mauri 

Marcelo Bevervanço - OAB:OAB/PR 42.277, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o autor para que proceda a assinatura do auto de adjucação em 

cumprimento ao art. 877 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 3347-05.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91558 Nr: 200-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 116 de 597



 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97183 Nr: 201-72.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros 

profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Almeida Gil, Alexandra Aparecida 

Ribeiro Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Mikael Aguirre Cavalcante - OAB:9.247-MT, 

Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121932 Nr: 4063-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Covari Harter, Anielly Covari Harter Mendonça, 

Aline Covari Harter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte 

Ltda - COOPERCREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Lincoln Walter Denier Huergo 

Bauermeister - OAB:11.754/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre 

- OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 Intimo o embargado para comparecer a audiência de de conciliação e 

mediação designada para o dia 04 DE ABRIL DE 2018, às 16:00 horas.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000087-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000087-14.2018.8.11.0005 REQUERENTE: PAULENES CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: MARCIA LARANJEIRAS I. Intime-se o autor para 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil), bem como apresentar o 

endereço em que a requerida está morando. II. Realizado o item I, ante o 

interesse de menor, dê-se vista ao Ministério Público. Diamantino/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito em 

substituição legal

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010236-18.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: LINCON BARELLA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que junte aos 

autos o cálculo do valor remanescente atualizado, em 5 dias. Após, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor, no 

prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 02 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014883-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BITENCORT BILIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8014883-61.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: MASSAROLI & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: RENATO BITENCORT BILIERI Vistos. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte exequente, id. 11488049 - pág. 1. 2. Assim, 

determino a designação de audiência de conciliação a ser dirigida pelo 

conciliador, em data a ser designada pela escrivania. 3. Intimem-se as 

partes para o ato. 4. Defiro a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, 

devendo ser dada baixa imediata na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE MARTINS DE LIMA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010446-69.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: APIO & AUGUSTO LTDA - ME 

EXECUTADO: FRANCIELLE MARTINS DE LIMA Vistos, etc. I – 

Considerando que a pesquisa via sistema renajud restou infrutífera, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Diamantino, 02 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-67.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SANDRO DA SILVA BRITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI ORMOND PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010429-67.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JUNIOR SANDRO DA SILVA 

BRITZKE REQUERIDO: LUCINEI ORMOND PEREIRA Vistos. Considerando a 

ausência de demonstração da extensão do dano alegado pelo autor, 

DETERMINO a intimação da parte reclamante, através de seus advogados 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos três 

orçamentos referentes ao conserto do veículo e/ou nota fiscal e 

comprovantes de pagamento do reparo do bem, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso I, do CPC. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo sem o cumprimento, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos 

para sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000417-45.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JUSTINA SOARES DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 02 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010557-53.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE ESTER DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012671-04.2012.8.11.0005 REQUERENTE: DULCE ESTER DE ARAUJO 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Trata-se de impugnação 

à execução proposta pela executada Claro S/A, argumentando, em suma, 

equívoco na execução, eis que houve bloqueio online em suas contas 

mesmo após a celebração de acordo e juntada de comprovante de 

pagamento da obrigação acordada, alegando ser indevido o bloqueio. 

Decido. Analisando os autos, verifico que a irresignação da parte 

executada consiste no fato de ter havido bloqueio online em suas contas, 

mesmo após o protocolo de minuta de acordo e do comprovante do 

pagamento. Assim, o pleito merece deferimento, eis que de fato houve o 

bloqueio, mesmo havendo a juntada de acordo celebrado entre as partes e 

o comprovante do cumprimento da obrigação acordada. Diante do 

exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada, 

devendo o valor excedente (bloqueado) ser devolvido, mediante alvará de 

levantamento em seu favor. Por fim, considerando que a parte reclamante 

e a parte reclamada compuseram, id. 3856039 - pág. 1/2, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. P. I. C. Diamantino, 02 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014552-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO)

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON GERMANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8014552-79.2013.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - 

EPP REQUERIDO: VANDERSON GERMANO DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Mesmo intimada para informar o atual endereço da parte reclamada, a 
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parte autora manteve-se inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro 

no artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. 

Diamantino/MT, 02 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN GABRIELLE CAMARGO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001397-89.2017.8.11.0005 REQUERENTE: YASMIN GABRIELLE 

CAMARGO DE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Ante a ausência de questões preliminares, julgo o mérito. A autora 

sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível no 

montante de R$ 427,00 (quatrocentos vinte sete reais e setenta e sete 

centavos), conforme consta do extrato coligido no id. 10422122, p. 6, de 

modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização 

por danos morais. Por sua vez, a requerida, em defesa, sustenta a 

legitimidade das cobranças e pugna pela improcedência da ação (id. 

11193852, p.1). O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré 

apresentado telas sistêmicas do cadastro da consumidora, aquela não 

provou a efetiva contratação dos serviços pela autora, tampouco a 

utilização do serviço supostamente oferecido que, inclusive, foi prestado 

em endereço diverso daquele declarado pela autora como o de sua 

residência em sua petição inicial. Em razão do deferimento da inversão do 

ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a 

origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é 

da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato 

inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao 

consumidor a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos 

contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida nos 

autos no valor de R$ 927,00 (quatrocentos e vinte e sete reais); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001125-95.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ADILSON ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 936,45 (id. 9677225, p. 

1 e 2), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e 

alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito (id. 10318986). Rejeito a preliminar arguida pela ré inépcia da 

petição inicial por pedido indeterminado, vez que a falta de indicação do 

número do contrato não é um dos requisitos essenciais da peça exordial, 

de modo que os pedidos formulados pela parte autora são específicos e 

possíveis de serem determinados, vez que pugna pela declaração de 

inexistência de débito no valor de R$ 936,45 e indenização por danos 

morais no valor de R$ 12.000,00. Dispenso a necessidade de expedição 

de ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as 

provas não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, 
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como também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do 

CPF da parte promovente. Pontue-se que não é o caso de aplicação da 

Súmula 385 do STJ, vez que nenhuma das pendências financeiras citadas 

são posteriores à então debatida, de forma que tal situação não se amolda 

ao entendimento jurisprudencial (id. 10318986). Passo ao exame do mérito. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada de que a restrição seria 

decorrente de operações contratadas pelo autor, a empresa ré não 

comprovou a cessão de crédito alegada ou qualquer elemento de prova 

que atestasse a regular contratação do suposto débito originário, tais 

como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, entre 

outras provas. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a 

relação subjacente e, via de consequência, que a anotação estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. Ressalte-se 

tratar de anotação de Refin, uma restrição financeira que faz parte de um 

banco de dados de pendências financeiras de consumidores, sendo uma 

subdivisão do banco de dados do Serasa, logo, tal cadastro é 

evidentemente prejudicial ao crédito do autor e a mera inscrição indevida 

de Refin também ocasiona dano moral in re ipsa. Partindo desse contexto, 

observo que a pendência financeira no valor de R$ 936,45 (novecentos e 

trinta e seis e quarenta e cinco centavos) em nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, portanto, a exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é a medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida nos autos no 

valor de R$ 936,45 (novecentos e trinta e seis e quarenta e cinco 

centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001266-17.2017.8.11.0005 REQUERENTE: NAYARA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Cuida-se de 

ação de reclamação por inclusão indevida do nome da autora por dívidas 

inexistentes nos órgãos de proteção ao crédito. De início, ressalto a 

competência deste juízo para apreciar o feito, vez que não se trata se 

caso complexo, tampouco é necessária a produção de prova pericial, 

sendo possível o julgamento de acordo com os documentos coligidos ao 

processo. Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação (id. 11435340, p. 1), embora anteriormente 

citada, razão pela qual decreto sua revelia para condená-la ao pagamento 

de danos morais pretendidos pela parte promovente. Aliás, neste 

particular, verifica-se que a ré acostou contestação nos autos, porém, 

sem qualquer prova de suas alegações, não tendo comprovado a cessão 

de crédito alegada ou qualquer elemento de prova que atestasse a regular 

contratação do suposto débito originário, tais como contrato assinado, 

termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. No entanto, 

no que se refere aos danos morais, tendo em vista os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante requerido, conforme 

a fundamentação que segue: Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, v a quantia de R$ 9.540,00 (nove 

mil e quinhentos e quarenta reais). Dessa forma, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito 

da autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistentes os débitos nos valores de R$ 454,06 e R$ 481,95 e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de $ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais)a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Desta forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do 

disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, 

com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de 

fevereiro 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001214-21.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JAIR DO ESPIRITO SANTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 2.059,66 (id. 9947654, 

p. 10), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e 

alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão 

realizada com aquela instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

nenhuma das pendências financeiras citadas são posteriores à então 

debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Passo ao exame 

do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada de que a restrição seria decorrente de operações contratadas 

pelo autor, a empresa ré não comprovou a cessão de crédito alegada ou 

qualquer elemento de prova que atestasse a regular contratação do 

suposto débito originário, tais como contrato assinado, termo de adesão, 

gravações telefônicas, entre outras provas. Não logrando êxito a empresa 

promovida em comprovar a relação subjacente e, via de consequência, 

que a anotação estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser 

declarado ilegal. Embora tenha a ré apresentado declaração do Banco do 

Brasil, datada em momento posterior à própria propositura da demanda (id. 

11156796), tal declaração informa que foi efetivada a cessão de crédito, 

não tendo sido apresentado o respectivo termo de cessão formalizado à 

época da transmissão da obrigação (07.11.2014), não sendo possível que 

uma mera declaração do banco, sem as demais formalidades, ateste sem 

margem de dúvida a existência da dívida e da própria cessão. Logo, deve 

a negativação ora debatida ser declarada como inexiste. No mesmo 

sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

20/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida 

nos autos no valor de R$ 2.059,66 (dois mil e cinquenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IDALICE CONCEICAO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001035-87.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IDALICE CONCEICAO BARROS 

DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. A priori, rejeito a preliminar suscitada 

pela ré ante a competência deste juízo para apreciar o feito, vez que não 

se trata se caso complexo, tampouco é necessária a produção de prova 

pericial, sendo possível o julgamento de acordo com os documentos 
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coligidos ao processo. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças da empresa 

Natura, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 11204127, 

p.1) dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado junto a autora 

. Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito 

negativado no valor de R$ 252,11, referente aos débitos contraídos pela 

autora como “consultora da Natura”, vez que juntou a ficha cadastral 

assinada pela autora com a empresa cedente, bem assim foi apresentado 

o mesmo RG da autora no ato da negociação, sendo a assinatura aposta 

no documento idêntica a olho nu em relação ao documento pessoal da 

autora (id. 11292347). Nota-se que a documentação acostada aos autos 

sequer foi objeto de impugnação da promovente que não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Importante pontuar que os documentos 

apresentados pelo autor sequer foram objeto de impugnação pelo 

promovente. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003495-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. (REQUERENTE)

C. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003495-48.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CLEBER CORIM PEDROSO, 

DEBORA MARIA DE OLIVEIRA Vistos, em correição. Recebo o pedido 

inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito. Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, face a gratuidade da Justiça. Publicada e registrada. 

Transitada em julgado, expeçam-se e encaminhem-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002416-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. H. R. (REPRESENTADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC Data: 08/03/2018 Hora: 16:30

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176744 Nr: 8908-93.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSC, IISC, SMSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, acerca do desarquivamento 

destes autos, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 186753 Nr: 2349-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, 

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:MT/ 17921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 INTIMAÇÃO DO Dr. MARCELO ALVES CAMPOS OAB/MT 14762, para 

devolução dos autos em atraso, em 24 horas (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art.234, §§1º 

ao 5º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162442 Nr: 1438-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA E HOTELZINHO 

PEDACINHO DO CÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO E, EM 

CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.Publicada e registrada no sistema Apolo.Intime-se e 

cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Primavera do Leste-MT.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 482-73.2008.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL, para o fim de conceder a guarda definitiva dos 

adolescentes M.E. TECH MORAIS, F. TECH MORAIS e R. TECH MORAIS ao 

requerente, seu genitor, JORGE ROSALVO TECH, o que faço com base 

nos artigos 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90. No que tange à pensão 
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alimentícia em favor dos filhos, fixo-a no valor de 50% do salário mínimo, 

atualmente no montante de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e cinquenta centavos), acrescido de 50% das despesas 

extraordinárias, a serem depositados em conta a ser informada pelo 

autor.Nesses termos, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

consoante artigo 487, I, do CPC.Expeça-se o Termo Definitivo de Guarda e 

Responsabilidade.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado e realizadas as anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste-MT, 31/10/2017Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114692 Nr: 5192-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRO RADIN, SIRLEI FÁTIMA SCHERER, Gilmar 

Radin, GILBERTO RADIN, VERA LUCIA RADIN, CLERIS MARIA RADIN 

SCHERER, ADELAR RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILETA RADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o presente feito pende da resolução dos autos nº 

1230-37.2010.811.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível, defiro, por ora, a 

suspensão processual pelo período de seis meses.

 Após, intime-se a inventariante para manifestação, no prazo legal.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005234-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005234-56.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG, Vistos etc. Trata-se de ação de anulabilidade de negócio 

jurídico c/c repetição de indébito c/c/ indenização por danos morais 

proposta por Rosa Peai’uni em face de Banco BMG S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram, requerendo a extinção processual, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (id.11468773). Formalizados 

os autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no 

artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, 

‘b’, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios consoante pactuado. Levantem-se eventuais medidas 

restritivas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI VITORIO MARCHETT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS MARODIN (RÉU)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000503-51.2016.8.11.0037 AUTOR: ELOI VITORIO MARCHETT RÉU: JOSE 

LUIS MARODIN e ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN Vistos etc. Trata-se 

de ação de rescisão de contrato c/c cobrança proposta por Eloi Vitório 

Marchett em face de José Luis Marodin e Elizângela Elias Paes Marodin, 

todos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram, requerendo a extinção processual, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (Num.10674342). 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre as 

partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar. 

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

30 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003228-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR)

ERLON JUNIOR RIVA (AUTOR)

EDSON RONALDO RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DOS SANTOS RIVA (RÉU)

WALDOMIRO RIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003228-76.2017.8.11.0037 AUTOR: SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON 

RONALDO RIVA, ERLON JUNIOR RIVA RÉU: WALDOMIRO RIVA, ALTAIR 

DOS SANTOS RIVA Vistos etc. Ouça a parte requerida, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.437, §1º). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000361-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FRANCISCO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 10687793, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004997-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Diante do requerimento contido 

no termo de audiência, Id. 11128370, bem como dado a determinação 

constante no Id. 10453524, designa-se a audiência de conciliação para o 

dia 18 de abril de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 23 de 

janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004919-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCA REGINA DA SILVA MORETTI (AUTOR)

EMILIO MORETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11373893, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 14h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

EASY HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI OAB - 862.382.051-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000558-31.2018.8.11.0037 (PJe) 

Ação Cominatória c/c Pedido de Declaração de Nulidade de Cláusula 

Contratual Requerentes: Neide Sucolotti Di Domenico e Easy Hoteis e 

Eventos Ltda - ME Requerido: SulAmérica Saúde S/A Vistos em correição. 

O pedido da presente ação cominatória proposta por Neide Sucolotti Di 

Domenico e Easy Hoteis e Eventos Ltda - ME em face de SulAmérica 

Saúde S/A é a disponibilização de tratamento via home care. Há, todavia, 

ação proposta no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá (MT), em face do Estado de Mato Grosso, 

distribuída sob o numero nº 49569-73.2014.811.0041 código 930512, com 

idêntico pedido. Incide, portanto, causa legal de prorrogação de 

competência, denominada conexão. Nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. Com efeito, “todo processo tem 

como objetivo a composição de lide ou litígio, cujos elementos essenciais 

são os sujeitos, o pedido e a causa petendi (NCPC, art. 337, §2º). O que 

caracteriza a conexão entre as várias causas é a identidade parcial dos 

elementos da lide deduzida nos diversos processos.” (original sem 

destaque) [1] E mais: “o Código admite duas modalidades de conexão: (i) 

pelo pedido comum; e (ii) pela mesma causa de pedir ( NCPC, art. 55). Não 

gera prorrogação de competência, portanto, a chamada conexão 

subjetiva, aquela que corresponde à identidade de partes em diversas 

causas. É legalmente relevante apenas a conexão objetiva, ou seja, 

derivada da comunhão de pedido ou de causa de pedir quando ocorrida 

entre os processos iniciados perante juízos diferentes” (ob. cit). Destarte, 

em cumprimento ao disposto ao artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a incidência de causa 

legal de modificação da competência, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 

processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I 

/ Humberto Theodoro Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.237-38.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004445-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004445-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RAFAELLA EVANGELISTA 

FERREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A fim de 

evitar configuração de nulidade processual, intime-se a parte autora para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa 

Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004680-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSO CANDIDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ANTUNES (RÉU)

ARLETE JURKOVSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004680-24.2017.8.11.0037 AUTOR: IDELSO CANDIDO PEREIRA RÉU: 

JOSE ANTONIO ANTUNES, ARLETE JURKOVSKI Vistos etc. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação e para, querendo, contestar a 

reconvenção, no prazo legal. Outrossim, antes de analisar o pedido de ID 

108299832, tendo em vista os contrapontos trazidos na contestação e 

visando à celeridade processual e favorecendo a solução consensual de 

conflitos, por vislumbrar que a presente ação envolve partes capazes e 
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direitos disponíveis, designo audiência de conciliação para o dia 

06/06/2018 às 16h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

31/01/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR APARECIDO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006372-58.2017.8.11.0037 AUTOR: VALMIR APARECIDO MIRANDA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação 

pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Sem embargo da diligência, intime-se a parte liquidante para retificar o 

memorial descritivo, apontando os valores a serem deduzidos na forma 

estabelecida pela sentença exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004442-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO SILVA FIDELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004442-05.2017.8.11.0037 AUTOR: ELIANDRO SILVA FIDELIS RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A fim de evitar configuração de 

nulidade processual, intime-se a parte autora para integralizar o 

litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de citação dos 

sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004509-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES FIDELES NOGUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004509-67.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ARISTOTELES FIDELES 

NOGUEIRA FILHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A 

fim de evitar configuração de nulidade processual, intime-se a parte autora 

para integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante 

requerimento de citação dos sócios, ante a decretação judicial de 

dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004291-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO RESENDE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004291-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVALDO RESENDE BATISTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante 

requerimento de citação dos sócios, ante a decretação judicial de 

dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004941-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS VAVASSORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004941-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JARBAS VAVASSORI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A fim de evitar 

configuração de nulidade processual, intime-se a parte autora para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa 

Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005311-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005311-65.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LEIDIANE SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A PROCURADOR: HORST 

VILMAR FUCHS Vistos etc. Intime-se a parte autora para integralizar o 

litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de citação dos 

sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GEHLEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004114-75.2017.8.11.0037 AUTOR: JAIME GEHLEN RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para cumprir a determinação judicial, recolhendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, o valor dos honorários periciais, com advertência expressa 

de que sua conduta omissiva poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código de Processo 

Civil. Findo o prazo e persistindo a omissão, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004626-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU EMANUEL REICHERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004626-58.2017.8.11.0037 AUTOR: ELISEU EMANUEL REICHERT RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se 

a parte requerida para cumprir a determinação judicial, recolhendo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o valor dos honorários periciais, com advertência 

expressa de que sua conduta omissiva poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código 

de Processo Civil. Findo o prazo e persistindo a omissão, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004903-74.2017.8.11.0037 AUTOR: JOEL RIBEIRO ALMEIDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para cumprir a determinação judicial, recolhendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, o valor dos honorários periciais, com advertência expressa 

de que sua conduta omissiva poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código de Processo 

Civil. Findo o prazo e persistindo a omissão, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122347 Nr: 4881-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT, Roberto Cesar da Silva, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:MT/ 15.703, CARLA PATRÍCIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data Intimo o Advogado do Exequente para se 

manifestar da Correspondência Devolvida juntada aos autos à fl. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140888 Nr: 112-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, VITOR HUGO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 14h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174221 Nr: 7527-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARDI & VIANA NARDI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

acerca da audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018, às 

13h00min, a ser realizada na sala de conciliação deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 159476 Nr: 8677-03.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:MT/ 12.951, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171486 Nr: 5927-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORTOLANZA, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171500 Nr: 5939-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

SIDNEI GONÇALVES LIMA, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EDERSON SANTOS 

NEVES, - OAB:18174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171506 Nr: 5940-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, WILSON 

BELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, 

Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, 

WILSON BELONE - OAB:19428

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171462 Nr: 5915-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR ROMANCINI, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 171465 Nr: 5916-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171467 Nr: 5917-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON AFONSO ZANATTA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171469 Nr: 8698-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, 

RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171593 Nr: 5996-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

KARINA DALLAZEM MARRA, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171470 Nr: 5919-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT MACHADO, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 7188-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CEIDESEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, FABIANO DA SILVA BÍLIO - OAB:, 

LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272, MICHELE HENRIQUES 

THÓ - OAB:193181/SP, THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BÍLIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171474 Nr: 5921-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171579 Nr: 5986-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JANE 

WINICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE BRUCH RANGHETTI - 

OAB:OAB/SC 33.334, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, 

EDUARDO LAFFIN DERETTI - OAB:OAB/SC 35.773, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, JOSE OSNIR RONCHI - 

OAB:OAB/SC 21.698, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, Marcelo Ambrósio 

Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171477 Nr: 5922-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADILMO JOSE ZANATA, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171483 Nr: 5926-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO RESENDE DE MELO, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data a advogada Dra. SANDRA MARA BASEI fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002207-65.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MATOS RABELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, no prazo legal 

manifestarem sobre o laudo pericial e apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 8379-50.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente eito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devoluação da intimação encaminhada ao requerido, 

no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000107-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MANOEL EFIGENIO TRINDADE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO HÍBRIDA 

ajuizada por MANOEL EFIGENIO TRINDADE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do 

seu período laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, 

outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria 

por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em audiência de instrução, foi ouvida 01 (uma) testemunha. 

O requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao 

ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A questão controvertida 

cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, à segurada que já não 

ostenta a qualidade de trabalhadora rural por ocasião do requerimento do 

benefício previdenciário. Para efeito de contextualização, registro o 

posicionamento firmado em sentenças precedentes com a fixação da tese 

de que o citado dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores rurais, 

não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no período 

inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo definitivamente. 

Cumpre registrar que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual 

acrescentou o §3º ao artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico 

passou a admitir expressamente a somatória do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Todavia, o dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
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DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

comprovam o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação. Ademais, o requerente juntou um único documento a 

demonstrar o exercício de labor no meio rural, qual seja, o título aquisitivo 

de área rural por seu irmão (id nº 4582385), todavia, a partir de 1990, 

mesmo período em que consta no CNIS o exercício de labor urbano, não 

se podendo considerar o trabalho nos dois locais, de modo que não 

cumpre a carência do benefício pretendido, o que afasta a possibilidade 

de concessão da aposentadoria. Trago a baila o julgado do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo 

em vista que a carência legalmente exigida é de 180 meses, e o conjunto 

probatório demonstrou o exercício de atividade rural durante 06 anos, 06 

meses e 13 dias, somando-se com as 79 contribuições vertidas pela 

autora como segurada empregada, tem-se um total de 157 meses e 13 

dias, não fazendo jus, portanto, ao benefício da aposentadoria por idade 

híbrida, por não preenchimento do requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 

158093220154049999 RS 0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES 

SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 

21/01/2016). Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser 

feita com observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91, devendo ser colacionados aos autos prova documental. 

Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os 

efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3° do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004745-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004745-19.2017.8.11.0037 REQUERENTE: GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a ausência de manifestação do perito anteriormente 

nomeado, revogo a nomeação e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, 

que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 
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diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003266-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE SEBASTIANI (REQUERENTE)

MARIA DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003266-88.2017.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, e Ordem 

de Serviço nº. 01/2015, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

o requerente para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, no prazo legal. Primavera do Leste, 22 de 

janeiro de 2018 Vera Maria Signori Gestor (a) Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003708-54.2017.8.11.0037 AUTOR: HILDA DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE, HÍBRIDA OU 

MISTA proposta por HILDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados. Aduz, em 

síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu período 

laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas da parte autora. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Para efeito de 

contextualização, registro o posicionamento firmado em sentenças 

precedentes com a fixação da tese de que o citado dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da 

Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Todavia, o dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores 

rurais, não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no 

período inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo 

definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 
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Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

comprovam o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 do 

Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3° do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002053-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002053-47.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO CONDENATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

LUCINDA MARIA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que era casada com José Rocha, falecido em 26/04/2016, o 

qual era segurado da previdência social. Assim, requer o benefício de 

pensão por morte para receber o valor relativo a um salário mínimo a que 

teria direito, com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da 

Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo a improcedência da ação ante a ausência dos requisitos 

legais para a concessão do beneficio pleiteado. Em audiência foram 

ouvidas 2 (duas) testemunhas da parte autora. O requerido, devidamente 

intimado para a referida audiência, não compareceu ao ato processual, 

tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de 

ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por LUCINDA MARIA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 8.213/91. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De 

início, no que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o 

artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar que para a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE 

COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do 

benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os 

requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 

óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 

Corte. 2. Segundo orientação recente do STJ, o registro da situação de 
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desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social não deve ser 

tido como o único meio de prova da condição de desempregado do 

segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece 

o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal 

de provas. Portanto, o registro perante o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação 

por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não 

sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do 

emprego e a ausência de registros posteriores. 3. Na hipótese dos autos, 

tendo restado comprovado que o de cujus estava desempregado, faria jus 

à prorrogação do período de graça nos termos do art. 15, inciso II 

combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que garante aos seus 

dependentes o direito à pensão por morte. 4. Comprovada a união estável, 

presume-se a dependência econômica (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), 

impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia. In casu, 

a autora Eliane comprovou a existência de união estável com o de cujus, 

fazendo jus, portanto, à pensão por morte do companheiro. 5. In casu, 

deve ser mantido o termo inicial do benefício de pensão por morte na data 

do requerimento administrativo para todos os autores, observadas as 

cotas-partes de ¾ da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, 

¼ para o filho Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o 

a u t o r  V e l l i n g t o n ) .  ( A P E L R E E X  7 3 9 4 3 6 2 0 1 0 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0007394-36.2010.404.9999, Rel. CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 

26/03/2014)” Grifei e negritei No caso em testilha o evento morte foi 

comprovado através da certidão de óbito (Id 8057738 - Pág. 1). Não 

obstante, restou comprovado na instrução do feito à qualidade de 

segurado do “de cujus”, por meio de carta de concessão de 

aposentadoria por idade (Id 8057738 - Pág. 6). Por fim, também 

encontra-se presente a comprovação de dependência econômica da 

requerente em relação ao falecido em razão da presunção dessa 

qualidade, conforme previsão legal. Em que pese a parte requerida 

sustentar que a requerente não logrou êxito em provar a união estável 

entre ela e o “de cujus”, uma das testemunhas ouvida em juízo relatou, de 

forma contundente, que a autora e o falecido conviviam juntos desde que 

os conhecera, há, aproximadamente, 30 (trinta) anos. O artigo 16 da Lei nº 

8.123/91 prevê três classes de dependentes, cujo rol possui natureza 

taxativa. “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; § 4º. A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Os dependentes do segurado 

falecido são os sujeitos ativos da relação jurídica previdenciária que tenha 

por objeto a pensão por morte. Há hierarquia entre estas três classes, de 

forma que a existência de dependentes da classe anterior exclui os 

dependentes das classes seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 

Os dependentes da primeira classe possuem em seu favor presunção 

absoluta de dependência econômica em relação ao segurado. Já os 

segurados da segunda ou da terceira classe devem comprovar tal 

dependência (artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos 

os requisitos legais, verifico que assiste razão pedido da parte requerente 

para a concessão do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal 

inicial será no valor de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 

8.213/91), com início na data do requerimento administrativo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um salário 

mínimo mensal, devido a partir do requerimento administrativo feito em 

29/04/2016 (Id 8058040 - Pág. 6), ressaltando que os juros moratórios e a 

correção monetária incidente sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004694-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004694-08.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,5 de fevereiro de 2018 LIDIANE 

MEMORIA CAMPOS Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133253 Nr: 5402-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FERREIRA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS 

- OAB:22.115, JOELIO ROSA DE MORAES - OAB:18464

 Processo nº: 5402-80.2014.811.0037 (Código 133253)

Vistos em correição.

Sobre a certidão retro, diga a parte exequente, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35154 Nr: 3168-43.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTH PEREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº 3168-43.2005.811.0037 (Código 35154)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 184, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44483 Nr: 72-49.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA, ADRIANO VOIGT, 

SANDRA DE OLIVEIRA FANTACHOLI, ALBERTO JOSÉ WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 72-49.2007.811.0037 (Código 44483)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou, preliminarmente, a nulidade da 

citação por edital, ante o não esgotamento das possibilidades de 

localização da parte executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 33 e 69 e 

determino que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial 

de Justiça.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 7683-48.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7683-48.2010.811.0037 (Código 75368)

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103444 Nr: 2471-12.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBRAS RODOV. BRASIL DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2471-12.2011.811.0037 (Código 103444)

Vistos em correição.

Recolhidas as diligências pela parte exequente, proceda-se ao 

cumprimento da Carta Precatória expedida à fl. 30.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151759 Nr: 5177-26.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5177-26.2015.811.0037 (Código 151759)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 1956-11.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO MARTINS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 Processo nº 1956-11.2010.811.0037 (Código 69648) Vistos em correição. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT em face de DANIEL AUGUSTO MARTINS ALMEIDA, 

devidamente qualificados nos autos. (...) Destarte, faculto ao exequente o 

cancelamento das certidões de dívida ativa que embasam os processos, 

juntando ao feito de sua escolha a certidão com os créditos unificados, 

requerendo a extinção do feito remanescente, ante o cancelamento de 

seu título, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, sobre a petição de 

fls. 64/66, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

retornem conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75330 Nr: 7644-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINO DOMINGOS LOPES, VANDERLEI LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 7644-51.2010.811.0037 (Código 75330)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 134/135, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119639 Nr: 2075-64.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2075-64.2013.811.0037 (Código 119639)

Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131470 Nr: 3964-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3964-19.2014.811.0037 (Código 131470)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 97/104, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135186 Nr: 6922-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAELA REGINA FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:MT 13.772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6922-75.2014.811.0037 (Código 135186)

Vistos em correição.

Acolho o parecer ministerial retro. Para tanto, inclua-se a empresa 

MÁXIMA AMBIENTAL, vencedora do pregão nº 054/2014, como 

litisconsorte passiva e proceda-se a sua citação para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145097 Nr: 2107-98.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2107-98.2015.811.0037 (Código 145097)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177343 Nr: 9243-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R V COLCHÕES LTDA, ORMI ALVES 

SANTANA VITURINO, REGINALDO VITURINO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9243-15.2016.811.0037 (Código 177343)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou, preliminarmente, a nulidade da 

citação por edital, ante o não esgotamento das possibilidades de 

localização da parte executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 11 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça 

no endereço indicado à fl. 18.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 136 de 597



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181812 Nr: 11454-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCIA AMORIN SIMAS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 11454-24.2016.811.0037 (Código 181812)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111874 Nr: 2321-94.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE SOUZA BRITO - ME, ROSINEI DE 

SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2321-94.2012.811.0037 (Código 111874)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou, preliminarmente, a nulidade da 

citação por edital, ante o não esgotamento das possibilidades de 

localização da parte executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 17 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça 

no endereço indicado à fl. 28.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185938 Nr: 1977-40.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO VIEIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1977-40.2017.811.0037 (Código 185938)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188664 Nr: 3251-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE COELHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3251-39.2017.811.0037 (Código 188664)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 3199-19.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIZAIR SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MAT 138286, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165175 Nr: 2746-82.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135916 Nr: 7493-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 7832-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDOKIA PITKOVA BERESTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Certifico que após o transito em julgado da sentença de fls. 14, foi 

transladada cópia da sentença e demais documentos para o procedimento 

ordinário 9476-80.2014, cód. 138693. Certifico ainda que foram expedidas 

as devidas requisições de pagamento no procedimento ordinário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102871 Nr: 8782-53.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de fls. 30, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada, através 

do seu advogado, para juntar aos autos no prazo de 10(dez) dias, 

notadamente os documentos mencionados na ultima decisão judcial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120617 Nr: 3102-82.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.350

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173764 Nr: 7278-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LECIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7278-02.2016.811.0037 (Código 173764)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por MARIA LECIA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 68/69, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 80, a parte requerente concordou com a proposta do acordo e 

pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

68/69 e aceito às fls. 80, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121970 Nr: 4494-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE JESUS MACHADO, HUMBERTO 

MACHADO, DENILSON MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4494-57.2013.811.0037 (Código 121970)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR IDADE ajuizada por LOTILDE 

BERTO MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 128/134, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fls. 128/134.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195061 Nr: 6358-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195062 Nr: 6359-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130671 Nr: 3285-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA SELBACH CHRISTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VOGT - OAB:R 60.505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3285-19.2014.811.0037 (Código 130671)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizado por 

LETICIA SELBACH CHRISTMANN em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifico que não consta garantia do Juízo e, em se 

tratando de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, é requisito necessário ao 

seu processamento, nos termos do artigo 16, §1º, da Lei de Execução 

Fiscal.

Ademais, tem-se que o feito se encontra paralisado desde 2015 

aguardando a garantia, sendo que até o momento não houve o devido 

recolhimento.

Assim, não há como o feito prosseguir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 

16, §1º, da Lei 6.830/80.

 Custas processuais e honorários advocatícios pelo embargante, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 8730-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Processo nº 8730-57.2010.811.0037 (Código 102714)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72166 Nr: 4481-63.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTIMARO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125584 Nr: 8154-59.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TEREZINHA SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131138 Nr: 3688-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133057 Nr: 5244-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133401 Nr: 5511-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133705 Nr: 5770-89.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 6170-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA FLORES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190772 Nr: 4188-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 9521-21.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - 

OAB:PROC.MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126993 Nr: 9526-43.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131983 Nr: 4384-24.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133059 Nr: 5246-92.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126977 Nr: 9510-89.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9510-89.2013.811.0037 (Código 126977)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126865 Nr: 9391-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9391-31.2013.811.0037 (Código 126865)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para 

apresentação de resposta ao ofício enviado à fl. 193.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 1126-11.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade para 

DECLARAR nula a decisão de fl. 40 que determinou a inclusão dos sócios 

no polo passivo da execução fiscal e DETERMINAR a sua exclusão do 

polo passivo da ação.Caso tenha havido alguma restrição/penhora em 

bens dos sócios, proceda-se à sua baixa.Condeno a parte excipiente ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado de seu crédito e requerer o que entender de direito, 

prosseguindo-se a execução apenas em relação à pessoa jurídica 

executada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000587-81.2018.8.11.0037 REQUERENTE: RENATO VIEIRA 

SANTANA REQUERIDO: MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. Vistos, 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018, às 09h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Intime-se pessoalmente o 

reclamante para a audiência (correio, com AR). Primavera do Leste/MT, 05 

de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005518-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA 

FERREIRA DA COSTA NOVAES REQUERIDO: OI S/A Vistos, Indefiro a 
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petição do evento de n°11464015, visto que até o momento não foi juntado 

prova contundente que justifique o não cumprimento da decisão proferida 

no evento de n°11294336. Indefiro a dilação do prazo de 10(dez) dias. 

Mantenho as decisões anteriores nos autos, sem embargo de apreciação 

mais aprofundada por ocasião da sentença final. Primavera do Leste/MT, 

05 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000579-07.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOVELINA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Trata-se da ação 

anulatória de negócio jurídico c/c danos morais e antecipação de tutela. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018, às 08h00min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Afirma na exordial que a 

reclamante solicitou um extrato completo de seu benefício previdenciário 

ante o INSS e deparou com um suposto consignado de n°313333296-9, no 

valor de R$557,93(quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três 

centavos), autorizado no dia 05/01/2017, parcelas de 72 vezes no valor 

de R$17,00(dezessete reais). Alega ainda que a reclamante retirou o 

extrato de sua conta bancária e percebeu que no dia 25/01/2017 havia 

sido realizado um TED no valor de R$557,93(...). Por fim, a reclamante 

aduz que não contratou o consignado com a reclamada. Pretende a parte 

reclamante antecipação de tutela para determinar a suspensão dos 

descontos a serem efetuados em seu benefício previdenciário, sob o 

consignado de n°313333296-9, cujas parcelas no valor de R$17,00(...), 

até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato no INSS(id. n°11600063), Extrato 

Bancário (id. n°11600070) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem-se a plausibilidade do direito invocado. 

Analisando detidamente o extrato bancário, verifico que o valor do 

consignado de R$557,93(...) encontra devidamente depositado em sua 

conta bancária desde o dia 25/01/2017, conforme evento de n°11600070, 

cabendo no decorrer do processo à verossimilhança das alegações 

apresentadas na inicial. Assim, o deferimento da tutela é medida que se 

impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO 

que suspenda os futuros descontos a serem realizados no benefício 

previdenciário da reclamada Jovelina Pereira da Silva, benefício de 

n°1456625451, pelo contrato de consignação de n°313333296-9, cujas 

parcelas mensais correspondem ao valor de R$17,00(...), condicionado 

pelo depósito judicial no valor de R$557,93(...), no prazo de 05(cinco) dias. 

APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL, deverá ser requisitada a providência 

diretamente ao INSS, SERVINDO A PRESENTE COMO REQUISIÇÃO. Intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

oficiar/requisitar do INSS o cumprimento da liminar concedida. Primavera 

do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILLINEU NUNES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000593-88.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CILLINEU NUNES DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais c/c antecipação de 

tutela. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que 

a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Alega 

na inicial o requerente foi correntista perante o HSBC BANK Brasil S.A, no 

qual firmou contrato de arrendamento mercantil para adquirir um veículo 

marca/modelo Fiat/Stilo Flex Dualogic, ano 2008/2009, cor Preta, placa 

NJJ4939, código no Renavam 00983596212, ficando na qualidade de 

arrendatário do veículo até o pagamento integral do arrendamento. Afirma 

ainda que a baixa de alienação fiduciária foi informada pelo banco HSBC 

em 13/01/2015 que no momento foi incorporado pelo banco Bradesco S.A, 

visto que até o momento a requerida não assinou o DUT (Documento Único 

de Transferência) para fim definitivo de transferência da propriedade do 

veículo. Pretende a parte requerente antecipação da tutela para determinar 

a expedição de ofício à requerida, para fim de efetuar a transferência 

imediata do veículo Fiat/Stilo Flex Dualogic, ano 2008, fabricação 2009, cor 

preta, placa NJJ4939, código Renavam 00983596212, em favor do 

requerente. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo o DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA) (id. n°11612792), 

termo de opção de compra arrendamento mercantil (id. n°11612820) e 

extrato do veículo – Detran (id. n°11612835), presumem a plausibilidade do 

direito invocado. Analisando detidamente o extrato do veículo, realmente 

verifico o registro de baixa de alienação fiduciária informado por HSBC 

BRASIL S.A, no dia 13/01/2015 em favor de Cillineu Nunes de Moraes, 

prova contundente da quitação do veículo supracitado, conforme evento 

de n°11612835. Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida efetue a entrega dos documentos necessários para a 

transferência imediata do veículo Fiat/Stilo Flex Dualogic, ano 2008, 

fabricação 2009, cor preta, placa NJJ4939, Código Renavam 00983596212 

em favor do requerente Cillineu Nunes de Moraes, portador do CPF 

137.411.951-20 e RG 034433, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

multa diária inicial que fixo em R$2.000,00(dois mil reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício. Primavera do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

AMF COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000568-75.2018.8.11.0037 REQUERENTE: THIAGO DE 

MEDEIROS MACHADO REQUERIDO: AMF COMERCIO VAREJISTA LTDA - 

ME, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, Trata-se da 

ação de indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 
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urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018, às 07h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Alega na exordial, que o 

reclamante adquiriu na data de 18 de dezembro de 2017, ante a primeira 

reclamada, um eletrodoméstico marca/modelo Refrigerador Cervejeira 

Brastemp Grba/ Prata Gelopar 220v. O pagamento do referido 

eletrodoméstico fora negociada ante a segunda reclamada através de um 

link que é direcionado ao cliente, tendo como forma de pagamento em 

4(quatro) parcelas via cartão de crédito, no valor de R$632,25(seiscentos 

e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos). Aduz ainda que no dia 24 de 

dezembro de 207 houve a segunda compra de um eletrodoméstico, sendo 

marca/modelo lava-louças Brastemp Ative BLF12 , Cor Inox , 220v, no 

valor de R$1.699,00(um mil, seiscentos e noventa e nove reais), forma de 

pagamento parcela única no cartão de crédito. Todas as negociações 

financeiras foram pactuadas ante a segunda requerida. Após a compra 

dos itens supracitados, houve o recebimento de um email no qual informa 

que a previsão de entrega do primeiro item seria entre os dias 10/01/2018 

à 18/01/2018. Afirma que não recebeu o primeiro item dentre as datas 

indicadas pela primeira reclamada e que logo em seguida tentou entrar em 

contato via email, visto que não obteve resultados. Tentou entrar em 

contato pelos números dos telefones indicados no ato da compra e foi 

surpreendido que se tratava de terminais inexistentes. Em seguida, o 

reclamante protocolou uma reclamação ante a segunda reclamada 

solicitando a devolução do dinheiro ou então a entrega dos produtos 

adquiridos. Na sequência, a reclamada se opôs a ajudar alegando que a 

compra foi realizada no site Mercado Livre, ou seja, não se 

responsabilizando pelo ocorrido. O reclamante entrou em contato com a 

operadora do Cartão de Crédito e solicitou o cancelamento das cobranças. 

Contudo, manifestaram que não poderiam cancelar as cobranças, mas sim 

suspende-las até o deslinde final com as reclamadas. Por fim, alega que 

no dia 31/01/2018, recebeu dois emails da primeira requerida que informa 

o não reconhecimento do pagamento dos eletrodomésticos, visto que sua 

conta ficará suspensa, impossibilitando de realizar compras por prazo 

indeterminado. Vale lembrar ainda pelo reclamante que o eletrodoméstico 

Lava Louças já vou devidamente pago e até o momento também não foi 

entregue. Pretende a parte reclamante antecipação de tutela, para que a 

segunda requerida suspenda imediatamente a cobrança das demais 

parcelas a vencer, oriundas da compra do Refrigerador Cervejeira Grba – 

230/Prata Gelopar 220v, bem como que cancele a suspensão do cadastro 

e conta do reclamante de seu sistema, até o deslinde final deste litígio. É o 

relato. Decido. Pois bem. Os documentos carreados aos autos, sendo o 

pagamento aprovado do refrigerador (id. nº 11589560), pagamento 

aprovado do lava-louças (id. nº11589579), confirmação do envio do 

refrigerador (id. nº11589631), informação do envio da lava-louças (id. 

nº11589602), data prevista da entrega do refrigerador (id. nº11589651), 

data prevista da entrega da lava-louças(id. nº11589680), afirmação da 

entrega de um dos produtos (id. nº11589710), reclamação mercado livre 

referente ao refrigerador (id. nº11589789), reclamação mercado livre 

referente à lava-louças (id. nº11589811), reclamação no site Reclame 

Aqui (id. nº11589828), email da suspensão da conta do reclamante ante o 

site Mercado Livre (id. nº11590073), fatura do cartão de crédito mês de 

janeiro (id. nº11590110), fatura cartão de crédito mês de fevereiro(id. 

nº11590136), presumem a plausibilidade do direito invocado. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o pagamento de ambos 

eletrodomésticos foram devidamente aprovados, conforme comprovante 

de pagamento do refrigerador sob nº3262419151 e o comprovante de 

pagamento da lava-louças de nº3283254233, nos evento de nº11589560 

e 11589579. Houve a confirmação do envio do refrigerador pela primeira 

reclamada no dia 19/12/2017 e também o envio da lava-louças no dia 

27/12/2017, conforme eventos de nº11589602 e 11589631. Na 

oportunidade, verifico também que foi confirmado o dia a ser entregue o 

refrigerador, conforme email recebido no dia 20/12/2017, qual seja, 

10/01/2018 tendo sido alterado a data para o dia 11/01/2018 e a lava 

louças no dia 18/01//2018. Foi devidamente comprovado o pagamento da 

lava-louças, desconto do valor de R$1699,00(...) no dia 26/12/2017 e 

também descontado duas parcelas da compra do refrigerador, qual seja, 

R$1.264,60(...), conforme evento de nº11590110 e 11590136. Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência e DETERMINO que a segunda reclamada (Mercado 

Pago) suspenda imediatamente a cobrança das demais parcelas a vencer, 

oriundas da compra do Refrigerador Cervejeira Grba – 230/Prata Gelopar 

220v, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00(três mil reais), 

bem como que cancele a suspensão do cadastro e conta do reclamante 

de seu sistema, sob pena inicial de multa diária que fixo em R$100,00(cem 

reais) até o limite de R$2.000,00(dois mil reais). Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Serve a presente decisão de carta de 

citação/intimação. Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA BRUGNARA DARONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PARZIANELLO OAB - MT0016819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LIVONSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000606-87.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIA LUCIANA 

BRUGNARA DARONCO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

LIVONSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP Vistos, Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais 

c/c tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/04/2018, às 08h20min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na inicial que 

a reclamante adquiriu no dia 24/11/2017, no site da primeira reclamada o 

produto “Feirinha Gastronômica Shopkins Legais e Cremosos”, no valor de 

R$73,62(setenta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser entregue 

pela segunda reclamada. Afirma que o pagamento foi por meio de cartão 

de crédito e que a entrega seria por responsabilidade da segunda 

reclamada. No dia 04/12/2017, recebeu um email da primeira reclamada 

alegando que a compra foi cancelada em razão da indisponibilidade do 

produto no estoque. Após, a reclamante entrou em contato com a central 

das reclamadas para um melhor esclarecimento, visto que alegaram uma 

falha no sistema que indicava estoque do produto. Pretende a parte 

reclamante antecipação de tutela para que as reclamadas providenciem o 

imediato envio do produto, qual seja, “Feirinha Gastronômica Shopkins 

Legais e Cremosos”, bem como emitir um novo boleto para quitação do 

valor referente ao produto e ao frete contratados. É o relato. Decido. Pois 

bem. Os documentos carreados aos autos, sendo a nota fiscal (id. 

n°11620401), email pedido de cancelamento (id. n°11620402) e protocolo 

de renegociação do produto em comento (id. n°11620403), demonstram 

que a compra foi realizada e paga. Analisando detidamente o email 

encaminhado da primeira reclamada no dia 04/12/2017, verifico que o 

pedido de n°02-655176504 foi cancelado e posteriormente foi solicitado o 

reembolso do valor pago pelo produto, presumindo-se, pelo contexto da 

petição inicial, que o reembolso foi efetivado. Consta também que no 

mesmo dia, a primeira reclamada alega ter tentado entrar e contato por 

diversas vezes, via email e por ligações telefônicas, mas todas sem êxito, 

para fins de oferecer um produto similar, tendo em vista o equívoco 

decorrente da falha do sistema das reclamadas. A tutela não deve ser 

deferida. Primeiro, porque a própria reclamada afirma que não disponibiliza 

o produto. Então, seria inócua a ordem neste sentido. Segundo, porque 

não há urgência na medida, pois a compra foi estornado, e reembolsado o 

valor, ou em processo de devolução. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

(a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 
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Primavera do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000863-83.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NADIR BARBOSA 

CARIA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Os 

processos que versam sobre a obrigatoriedade do Poder Público em 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

estão suspensos, por força da afetação do Recurso Especial nº 

1.657.156/RJ à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Contudo, 

entendo que a suspensão processual, prevista no artigo 1.037, inciso II, 

do Código de Processo Civil, deve se limitar ao julgamento do mérito, em 

nada impedindo a apreciação das medidas de urgência ou o cumprimento 

daquelas já deferidas (conforme se denota do bem fundamento voto e do 

acórdão proferidos na Questão de Ordem suscitada na Proposta de 

Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, julgada em: 24/05/2017, 

DJe: 31/05/2017), que é precisamente o caso dos presentes autos. DO 

BLOQUEIO DE VALOR Inicialmente, cabe à parte autora observar que se 

trata de obrigação de trato sucessivo, que deverá ser renovada 

periodicamente, mediante apresentação da receita médica atualizada 

diretamente aos réus, para o fim de manter a eficácia da decisão que 

deferiu a tutela antecipada, bem como assegurar o recebimento da 

medicação deferida. Contudo, diante os documentos apresentados pela 

Procuradoria do Estado em outros processos deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública, faz-se prudente alargar a periodicidade para se renovar 

o pedido da medicação ao SUS. Somente após isso, em sendo verificada a 

descontinuidade do fornecimento e havendo a necessidade de bloqueio e 

sequestro de valores do erário, tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ 

e, sobretudo, os princípios que devem nortear a aquisição de produtos 

e/ou serviços às expensas da Administração Pública, é que cabe ao(à) 

autor(a) apresentar 3 (três) orçamentos, atualizados e legíveis (se ainda 

não o fez), além da renovação do pedido perante o SUS, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-los, conforme indicado 

acima. DELIBERAÇÕES COMUNS Diante de todo o exposto, 

considerando-se que o processo versa sobre a dispensação de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, bem como com 

fundamento nos artigos 313, inciso IV, 314, 927, inciso III, 928, inciso II e 

982, inciso I e § 2º, todos do Código de Processo Civil: 1. Indefiro o último 

pedido de bloqueio (Id 11584762), uma vez que este não 

demonstra/esclarece se houve a renovação do pedido da medicação 

perante o SUS, nos termos da tutela antecipada deferida. 2. Para fins de 

manutenção da eficácia da decisão da tutela de urgência, altero a 

periodicidade de trimestral para semestral para que o(a) autor(a) promova 

a renovação do receituário, e consequentemente a renovação do pedido 

administrativo do medicamento perante os réus. 3. Suspendo este 

processo, assim como determino que permaneça em cartório até o 

julgamento do Recurso Especial supramencionado, sem prejuízo da sua 

conclusão, em caso de novo pedido de bloqueio, desde que observadas 

as providências para manutenção da medida. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 5 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 170349 Nr: 5402-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Autos código 170349

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 05/03/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182362 Nr: 87-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 182362

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ALEX SANDRO SOUZA ARAUJO 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 182, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

25.09.2017 ás 17:30 hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71716 Nr: 4031-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199788 Nr: 9158-25.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CÉSAR MACEDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Railla Weise de Campos 

Silva - OAB:OAB-MT 20.267

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006094-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EMBARGANTE)

IVANIO MARIANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1006094-48.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

 

1001775-37.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO - ME (RÉU)

 

1003133-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003605-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA KALINE BARBOSA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1003605-72.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR 

INSTÂNCIA e o depósito juntado pela parte requerida. Sorriso/MT, 5 de 

fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

1000305-68.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000305-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN, FRAXINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXEY GASTÃO CONSELVAN OAB - PR22350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CONSELVAN NETO (REQUERIDO)

MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN OAB - PR43625 (ADVOGADO)

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SABINO MAGGIONI (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

 

Autos n° 1000305-68.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de carta 

precatória advinda da Décima Sétima Vara Cível da Comarca de 

Curitiba/PR, autos de origem nº.0036302-87.2012.8.16.0001 – Ação de 

Execução de Títulos convertida em execução de sentença, em que são 

partes Conselvan, Fraximo & Advogados Associados como exequentes e 

Antonio Conselvan Neto e Maria Geralda de Oliveira como executados, 
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para proceder a penhora e intimação do Sr. Sabino Maggioni acerca da 

decisão exarada por àquele Juízo, que veio acompanhada pelos 

documentos encartados em ID.4705384 e seguintes. Despacho inicial, 

ID.4706295. Exequente requer a juntada do comprovante de depósito 

referente as custas do Oficial de Justiça (ID.4709226 e seguintes). 

Certidões Circunstanciadas e Auto de Penhora e Depósito, IDs.4986035, 

4986052 e 4986062. Por fim, a exequente aportou manifestação 

pugnando, em síntese, pela imediata intimação dos executados acerca da 

penhora de créditos realizada; a declaração de que a mesma se tornou 

perfeita e acabada; a penhora de crédito dos executados no momento da 

intimação do terceiro Sr. Sabino Maggioni, quando recebeu e assinou o 

mandado expedido pelo r. Juízo Deprecado; a designação do Sr. Sabino 

Maggioni como fiel depositário e, por fim, aos argumentos de indícios de 

fraude à execução, requer seja designada audiência para tomada de 

depoimento dos executados e do terceiro Sr. Sabino Maggioni, ID.5541081. 

Eis o relato do necessário. Decido. De inicio, registro que, inobstante a 

negativa do Sr. Sabino Maggioni em exarar sua assinatura no auto de 

penhora e depósito realizado no presente feito, extrai-se das certidões de 

intimação e Auto de Penhora e Depósito realizada pelos Srs. Oficiais de 

Justiça (ID. 4986035, 4986052 e 4986062) que o mesmo fora intimado 

pessoalmente, oportunidade em que relatou o negócio jurídico celebrado 

com os executados. Portanto, embora a recusa de assinatura no auto de 

penhora e depósito (ID.4986062), tendo em vista que os atos praticados 

por agentes estatais são dotados de fé pública e gozam de presunção de 

veracidade, válida é a intimação do Sr. Sabino Magioni acerca da penhora 

ora realizada, tendo em vista que o mesmo teve ciência da constrição e do 

processo de execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - PENHORA DE BEM IMÓVEL - 

INTIMAÇÃO DA PENHORA - RECUSA DE RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO - 

FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - 

PENHORA DE BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO DA PENHORA - RECUSA DE 

RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - PENHORA DE BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO 

DA PENHORA - RECUSA DE RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO - FÉ PÚBLICA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -- INTEMPESTIVIDADE - PENHORA DE 

BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO DA PENHORA - RECUSA DE RECEBIMENTO DA 

INTIMAÇÃO - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Os embargos de terceiros podem ser opostos a qualquer 

tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença; em se tratando de processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da arrematação, adjudicação ou remição, desde que antes da 

assinatura da respectiva carta. Verificando-se que a embargante foi 

devidamente intimada acerca da constrição sobre o imóvel, mas se 

recusou a receber a cópia e lançar sua assinatura, deve ser considerada 

ciente da constrição. (TJ-MG - AC: 10210130008290001 MG, Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/04/2015, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015) Desta feita, 

considerando que a penhora se efetivou no momento da intimação do Sr. 

Sabino Maggioni, ou seja, 01/02/2017 (ID.4986052) e, considerando ainda 

sua nomeação como fiel depositário, INTIME-SE o mesmo para que indique 

o local onde se encontram o produto do crédito penhorado nos presentes 

autos ou que proceda o depósito judicial dos valores observada a cotação 

mercadológica do dia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena aplicação de 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV 

e VI, §§ 1º e 2º do NCPC. No mais, deixo de apreciar o item “II.B” da 

manifestação (ID.5541081) por ultrapassar os limites dos atos que devem 

ser praticados por este juízo deprecado, devendo a exequente formular o 

pedido de decretação de fraude à execução junto ao juízo deprecante. 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante comunicando acerca da presente decisão. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

06 de abril de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003487-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. W. (EXEQUENTE)

J. R. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003487-96.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: JARED RODRIGUES CHAGAS GOLMINI, ELIONAI RODRIGUES 

CHAGAS WITCZAK EXECUTADO: ENIVALDO GOLMINI Vistos etc. 

Analisando os autos observa-se que há divergência entre as partes 

quanto ao valor da dívida, assim, DETERMINO a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial para elaboração de cálculo apenas quanto ao débito 

relativo a exequente Rebecca Rodrigues Chagas Witczak Golmini. Quanto 

ao pedido de desistência da ação proposta pelo exequente Jared 

Rodrigues Chagas Witczak Golmini (id. 10910084), uma vez que já houve a 

triangulação processual, em atendimento ao disposto no artigo 485, § 4º, 

do CPC, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, intime-se o MP. Após, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 15 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003487-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. W. (EXEQUENTE)

J. R. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

 

1003487-96.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Exequente e 

Executada, para no prazo legal, manifestarem-se acerca do cálculo 

atualizado do valor exequendo ID nº 11373574. Sorriso/MT, 5 de fevereiro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002758-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (EXECUTADO)

NILTON BUSATTA (EXECUTADO)

NELSON BUSATTA (EXECUTADO)

NILVA BUSATTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002758-70.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA EXECUTADO: MOACIR 

DOMINGOS BUSATTA, NILTON BUSATTA, NELSON BUSATTA, NILVA 

BUSATTA Vistos etc. Cuida-se de execução promovida por Joaquim 

Cardoso da Silva em desfavor de Espólio de Moacir Domingos Busatta, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o 

exequente apresentou acordo (Id. 5550453), sendo a avença devidamente 

homologada por este Juízo. Ao final, suspendeu o feito até o cumprimento 

integral da obrigação (Id. 5878991). Logo adiante, o exequente noticiou o 

cumprimento do acordo, juntando aos autos o devido recibo (Id. 9644562), 

pugnando pela extinção do processo (Id. 9644514). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Ante 

a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO da presente sentença, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Sorriso/MT para que promova o cancelamento da 

averbação na margem da matrícula do imóvel de n.º 26.091. 
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Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. Sorriso/MT., 30 de Janeiro de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34397 Nr: 3537-91.2006.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO RAMOS DA SILVA - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3537-91.2006.811.0040

 ESPÉCIE: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ZILDA BUENO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: FELISBERTO RAMOS DA SILVA - Espólio

 FINALIDADE: CIENTIFICAR/NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta das 

primeiras declarações a seguir transcritas em resumo, bem como da r. 

decisão/depacho proferida(o) pelo Juízo

 RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES: No dia 03 de julho de 2006, 

faleceu, no Hospital Regional desta cidade, o Sr. FELISBERTO BUENO DA 

SILVA, de cor branca, do sexo masculino, casado com a requerente, 

caminhoneiro, nascido em 14 de setembro de 1964, com 41 anos de idade, 

natural de Pereira Barreto/SP, sendo que, quando do seu falecimento 

residia no mesmo endereço da requerente. O falecido fora pai de 2 filhos, 

todos residindo com a Inventariante, sendo Bruna da Silva e Jeneferson 

Ramos da Silva. Com relação aos bens, era o falecido, em conjunto com a 

Inventariante, possuidor e proprietário dos seguintes bens 1) Um Veículo 

tipo motoneta, Honda C 100 BIZ, ano e modelo 2005, de cor predominante 

azul, placa KAG 9134, Chassi 9C2HA07005R035459. 2) Uma conta 

bancária junto ao HSBC BANK BRASIL S/A, Agência de Sorriso/MT, nº 

0943- 12134-30. 3) Uma conta bancária junto à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, Agência de Rondonópolis, de nº 0614- 131764-4. Quanto às 

dívidas, não se tem notícias até o presente momento que exista alguma. 

Com relação aos créditos, também não se tem notícias.

DECISÃO/DESPACHO: Processo Nº 2006/309. Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, concedendo-lhe as isenções previstas no Art. 3º, da Lei Nº 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada. 3. Nomeio Inventariante a Requerente, 

que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, deverá a Inventariante 

apresentar as Primeiras Declarações, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo 

INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (Art. 993, CPC). 5. Se não 

houver necessidade de citação de algum herdeiro (Artigo, 999 CPC), 

digam as Partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as 

Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (Art. 1.000, do CPC). 6. Não havendo impugnação às 

primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (Arts. 1.003 a 

1.007, do CPC), lavre-se o Termo de Últimas Declarações (Art. 1.011, 

CPC), intimando-se a Inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sorriso/MT, 07 de 

agosto de 2006. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito da 1ª Vara.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayla Dovigi, 

estagiária, digitei.

Sorriso - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 99369 Nr: 1986-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRTON LOURENÇO DA SILVA, GECI DOS 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90604 Nr: 2232-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB/MT 

21.678, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, SAMUEL FRANCO 

DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL acerca de crédito noticiado ás fls. 2.176/2.179, 

motivo pelo qual, REITERO a intimação de fls. 2.192, para o fim de que o Sr. 

Administrador Judicial preste esclarecimentos no feito, acerca do crédito 

noticiado nas fls. 2.176-2.179, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002333-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE GUIOTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002333-43.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: LUCIENE GUIOTI Vistos, etc. Inicialmente, defiro o pedido do 

requerente, a fim de conste do polo ativo da presente ação 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA, devendo-se 

providenciar o necessário. De outro lado, cabe a parte autora providenciar 

a emissão da guia para pagamento de custas e despesas processuais. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Adalto 
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Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001793-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

MARCO PAULO CHINEZ (EXECUTADO)

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000106-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000106-46.2017.8.11.0040 Parte autora: Karoline Nunes de 

Sousa, representando Maria Eduarda Susa Silva. Parte requerida: Railson 

de Souza Silva. Vistos etc. Antes de analisar o pedido de prisão civil, 

considerando que a causa envolve interesse de incapaz, INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC, para 

manifestação. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso-MT 31 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000585-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MICHELE VELOSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON GONÇALVES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000585-39.2017.8.11.0040 Parte autora: Eduardo Veloso 

Gonçalves, representado por sua genitora Daiane Michele Veloso, 

assistida pela Defensoria Pública. Parte requerida: Adilson Gonçalves 

Pinto. Vistos etc. Considerando que a causa envolve interesse de 

incapaz, INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do 

CPC, para manifestar quanto ao acordo realizado entre as partes (ID n° 

10447591). Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso-MT 31 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005614-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EMBARGANTE)

ALMIR SOFIATTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO EDSON GIARETTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005614-70.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: ALMIR SOFIATTI, SANDRA COLPANI SOFIATTI 

EMBARGADO: AGOSTINHO EDSON GIARETTA Vistos, e etc. Percutindo 

ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve 

obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no 

que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV 

do artigo 5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE 

BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de 

pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VILMAR MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANGELO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006196-70.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: JOAO VILMAR MARTINI EXECUTADO: MARCOS ANGELO - 

ME Vistos, e etc. Intime a parte autora, por meio de seu advogado 

mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar 

aos autos a guia de recolhimento das custas e taxas processuais, bem 

como o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais 

ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006248-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEMANSKI (EMBARGANTE)

ZULMIR JOSE VANZETTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006248-66.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: ZULMIR JOSE VANZETTO, ADRIANA LEMANSKI 

EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, e etc. 

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a 

parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício. Apense-se 

aos autos de nº 1001392-93.2016.8.11.0040. Se no prazo, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para 

discussão, deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não estar 

garantida, de forma suficiente, a execução, por penhora, depósito ou 

caução suficientes, nos exatos termos do artigo 919, do CPC. Intime-se o 
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embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). Os demais pleitos 

constantes da petição inicial serão apreciados oportunamente, após o 

sempre salutar contraditório. Sem prejuízo, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006752-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MONTEIRO FERNANDES (RÉU)

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006752-72.2017.8.11.0040 

AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A RÉU: 

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES, ALINE MONTEIRO FERNANDES Vistos, e 

etc. Intime a parte autora, por meio de seu advogado mediante publicação 

no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos autos a guia de 

recolhimento das custas e taxas processuais, bem como o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 

7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000177-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILGLASS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CESAR PEREIRA OAB - SP367623 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000177-14.2018.8.11.0040 

AUTOR: PERCILGLASS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS 

LTDA RÉU: HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Vistos, e 

etc. Intime a parte autora, por meio de seu advogado mediante publicação 

no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos autos a guia de 

recolhimento das custas e taxas processuais, bem como o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 

7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CLARICE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANILCE CLAUDINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROEN COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA CARTA PRECATORIA JUNTADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003626-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE DO LIRA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

ELISANGELA NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA LOCATELLI DELLA COLLETA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO 

DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000355-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001392-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LEMANSKI (EXECUTADO)

ZULMIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO AOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004410-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR REIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001965-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA MARTINS CASTANHO (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS GRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRAHMASOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO,SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (EXECUTADO)

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO,SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LAMONICA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001396-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no Provimento n. 56/2007-CGJ impulsiono 

estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da parte autora, 

para que, querendo, apresente impugnação a contestação apresentada 

pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001948-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO VICENTE CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no Provimento n. 56/2007-CGJ impulsiono 

estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da parte autora, 

para que, querendo, apresente impugnação a contestação apresentada 

pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003183-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002602-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVOTTI VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO ALBINO SCHAFER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (LITISCONSORTES)

 

Em cumprimento ao disposto no Provimento n. 56/2007-CGJ impulsiono 

estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da parte autora, 

para que, querendo, apresente impugnação a contestação apresentada 

pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001731-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE EVA DE ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE DEVIDAMENTE CITADO O AUTOR DEIXOU 

DECORRER O PRAZO LEGAL, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61318 Nr: 4611-44.2010.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BALBINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Código Apolo nº: 61318

Vistos, e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Manoel Balbino De 

Oliveira em desfavor de Sidinei Romano, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Às fls. 144-145, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

informando que o executado procedeu com o pagamento integral do 

acordo.
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 É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38738 Nr: 1609-71.2007.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCIR NAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A

 Código Apolo nº: 38738

Vistos, e etc.

À fl. 171-173, a parte autora comunicou o pagamento do débito pelo 

executado, no que se refere à quitação total do contrato de compra e 

venda objeto da presente ação.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00.

 Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95803 Nr: 7708-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BERENICE SVIDZIKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a 

função de CURADOR ESPECIAL o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE CEOLIN, representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a).

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98842 Nr: 1433-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Código Apolo nº: 98842

Vistos, e etc.

À fl. 314, o executado comprovou o pagamento do débito.

Instado a se manifestar, a parte autora (fl. 333), informou que aplicando o 

fator de correção monetária do período transcorrido, ainda restara um 

saldo remanescente.

Por conseguinte, o requerido comprovou o pagamento do referido saldo 

remanescente às fls. 338-340.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 4118-62.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVFDA, ANA CELIA COSTA DE FRANÇA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253

 Vistos, e etc.Primeiramente, acerca da intimação da decisão liminar, 

destaco que a parte requerida foi intimação na pessoa do seu advogado 

(certidão fl. 180), como se não bastasse, foi expedido mandado de 

intimação pessoal dirigido a requerida, sendo certificado pelo Meirinho (fl. 

207), que a preposta que recebeu a intimação da decisão liminar, 

declarou-se com poderes e autorizada para receber tais intimações.A 

intimação da pessoa jurídica é considerada válida quando feita na pessoa 

de seu representante legal ou funcionário, face à aplicação da teoria da 

aparência, segundo a qual aquele que se encontra no estabelecimento 

comercial tem legitimidade para receber citação ou intimação na qualidade 

de preposto da pessoa jurídica. Logo, válida a intimação realizada à fl. 

207.Considerando que até a presente data não há notícia de que a parte 

requerida cumpriu a liminar de fls. 176-178, majoro a fixação da multa 

diária, para o caso de descumprimento, para a quantia de R$ 10.000,00, 

limitando-se ao valor de R$ 500.000,00. INTIME-SE a parte requerida.No 

mais, considerando que foi requerido a realização de perícia NOMEIO 

como perito (a) do juízo o (a)Dr(a). ELIANA KAWAGUTI, a qual servirá 

independentemente de compromisso, para fins de se comprovar a 

imprescindibilidade dos tratamentos postulados no presente caso, 

devendo o Sr (a). Perito (a) esclarecer sobre a eficácia e pertinência dos 

mesmos, bem como elencando sobre eventuais tratamentos 

convencionais substitutivos, que são custeados pelo SUS.INTIME-SE as 

partes para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição 

do perita (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111327 Nr: 3396-91.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS 
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OLIDAN LTDA-ME, CLODOALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAY BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA MESQUITA 

TALIBA - OAB:102186

 Código Apolo nº: 111327

Vistos, e etc.

À fl. 200, a empresa executada requereu a juntada do comprovante de 

pagamento do débito. (fl. 205).

Instada a se manifestar, a parte autora concordou com o valor (fl. 207).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, conforme pugnado à fl. 207, para tanto, expeça-se alvará.

 Às providências.

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 965-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU JOSÉ BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Vistos, e etc.

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora realizada, bem como para comunicar o endereço em que se 

encontra localizado o veículo, no prazo de 05 dias, sob pena de multa por 

ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, § único, do CPC).

Com indicação da localização do bem, expeça-se MANDADO DE 

REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário, na forma do art. 840, §

§ 1º e 2º, do NCPC), AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO.

Frustradas as diligências, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado com baixa no relatório 

estatístico e sem baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101465 Nr: 4343-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, TFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4343-82.2013.811.0040

Código n°: 101465.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências para a aplicação de medida protetiva 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da menor Tália 

Francisca da Silva, pelo fato de se encontrar em situação de risco e 

vulnerabilidade.

 Dentre um ato e outro, o Parquet pugnou pelo declínio de competência, 

tendo em vista que a infante esta residindo na Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, juntando relatório de atendimento psicológico elaborado pelo 

AME às fls. 191, que corrobora com a informação de alteração de 

endereço.

 Sendo assim, é do Juízo daquela localidade a competência absoluta para 

o processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I e II da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, 

para o qual determino a remessa dos presentes autos, com as anotações 

e baixas devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 02 de fevereiro de2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141326 Nr: 11262-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ADV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-, SSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências para a aplicação de medida protetiva 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do adolescente Amilton 

Deoclides Volf em desfavor de sua genitora Sueli Salete Queiroz Volf e 

Município de Sorriso-MT, pelo fato do adolescente se encontrar em 

situação de risco e vulnerabilidade.

 Os adolescente e sua genitora estavam residindo na Comarca de Alta 

Floresta-MT, motivo pelo qual foi declinada a competência para aquele 

juízo. Logo após vieram notícia nos autos o infante retornou para a 

Comarca de Sorriso-MT. Contudo, verifica-se que o atual endereço 

residencial da genitora e do adolescente é na comarca de Sinop-MT, 

consoante cota ministerial de fls. 174.

Sendo assim, é do Juízo daquela localidade a competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I e II da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Sinop-MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Sorriso/MT, 02 de fevereiro de2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48310 Nr: 5240-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:SP 168.743, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:11955-B

 Vistos, e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão, resta 

prejudicado, eis que já transcorreu o lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Com ou sem manifestação, concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39563 Nr: 2443-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO, VANDERLEI 

ROBERTO GNOATO, ADEMIR MICHELIN, LUCILENE FERREIRA SILVA 

MICHELIN, CLEOZILDA APARECIDA OLIVEIRA GIANELLO GNOATO, LEDIO 

BARDINI, MARLENE EVA RIOS GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR

 Vistos, e etc.

INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, bem como para se manifestar acerca da petição de fl. 97.

 Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93182 Nr: 5032-63.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos, e etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80742 Nr: 107-58.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA KOZAK LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO DOS SANTOS & COSTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 4166-84.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANILDO SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Restando infrutí feras as buscas, determino a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256 ss do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL 

o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na 

OAB/MT 9602, o(a).

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98647 Nr: 1219-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FABIANA SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURSINO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de dilação de prazo, resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101146 Nr: 3982-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61968 Nr: 5260-09.2010.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSE EDMILSON DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - OAB:Defensor 

Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:61968.

Vistos, etc.

Às fls. 104-105 a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em vista 

que o autor logrou êxito ao obter a 2º via de sua certidão de casamente, 

objeto da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a perda do 

objeto da demanda, sendo que a extinção da ação sem resolução do 

mérito se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001 e art. 128, § 5º, inciso II, da Constituição 

Federal.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 Cumpra-se,expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96714 Nr: 8686-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VLADEMIR ANDRADE RECUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI, SIOMARA ROSPIERSKI 

GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE FEIL LEAL - 

OAB:21.225/0

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto a petição de fls. 

137-139, no prazo de 15 dias. Consigne-se que a inercia será entendida 

como concordância tácita pela homologação do cálculo apresentado.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61123 Nr: 4416-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO IOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2733 Nr: 69-76.1993.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO), 

ARCI JOSÉ SMANIOTTO, DELVINA SCARAVELLI SMANIOTTO, ALCINDO 

ALBERTO SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, NELSON LUIZ IOPPI - OAB:3.300/MT

 Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 167302 Nr: 1760-85.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, NELSON 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIO PEDRASSANI, MARINÊS REOLON 

PEDRASSANI, BENEDITO PRAZERES DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 167302

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIMEM-SE os requerentes para 

que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, os pressupostos legais do 

benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 7960-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HOLDEFER, GERSI DOS PRAZERES DA SILVA 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON PRAZERES DA SILVA, SAULO 

PRAZERES DA SILVA, IRACI PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA 

SILVA, SARA PRAZERES DA SILVA, IZABEL SOARES DO NASCIMENTO, 

SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, AMÉLIO PEDRASSANI, MARINÊS REOLON 

PEDRASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 135018

Vistos, etc.

Tendo em vista a extinção do feito, sem resolução de mérito, por sentença 

transitada em julgado, determino o desapensamento desse feito, que 

deverá tramitar em autos apartados.

 No mais, INTIMEM-SE os requeridos para promover o de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido da parte.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 167301 Nr: 1759-03.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, GERSON PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, 

SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, ISABEL PRAZERES DA SILVA, IRACI 

PRAZERES DA SILVA, NEUZA PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI DOS PRAZERES DA SILVA HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 167301

Vistos, etc.

Petição de fl. 167: CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária quanto à 

tempestividade da contestação oferecida nestes autos.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105083 Nr: 8149-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Destaco o disposto no artigo 155 da CNGC/MT, o qual traz a seguinte 

redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO à Sra. 

Gestora Judiciária que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD e 

proceda a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, 

por meio do sistema RENAJUD, referente ao veículo objeto da busca e 

apreensão.

No mais, verifico que o pedido de suspensão, resta prejudicado, eis que já 

transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Com ou sem manifestação, concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 6466-82.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, NELSON 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PRAZERES DA SILVA - ESPÓLIO, 

GERSON PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SAULO 

PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA SILVA, NEUZA PRAZERES 

DA SILVA, IRACI PRAZERES DA SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, 

IZABEL SOARES DO NASCIMENTO, AMÉLIO PEDRASSANI, MARINÊS 

REOLON PEDRASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:13.753-MT., LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 132167

Vistos, etc.

DESAPENSEM-SE e ARQUIVEM-SE, na forma determinada à fl. 104.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141387 Nr: 11284-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, NELSON 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PRAZERES DA SILVA - ESPÓLIO, 

GERSON PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SAULO 

PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 141387

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Se transitado, DESAPENSE-SE este feito, que deverá tramitar em autos 

apartados, e INTIMEM-SE os requerentes para o pagamento das custas, 

no prazo de 10 (dez) dias, atentando-se para o disposto no Provimento nº 

88/2014.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47267 Nr: 4195-47.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDFTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN, PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da ação, contudo, fica suspensa a 

exigibilidade de tais despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57204 Nr: 1034-58.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, 

ISABEL PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, 

NELSON HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTON ARALDI - 

OAB:7.974-b

 Código Apolo nº: 57204

Vistos, etc.

CUMPRA-SE o que determinado, nesta data, nos autos em apenso.

Após, retornem conclusos para sentença.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83201 Nr: 2192-17.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, NELSON 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PRAZERES DA SILVA - ESPÓLIO, 

GERSON PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SAULO 

PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA SILVA, NEUZA PRAZERES 

DA SILVA, ISABEL SOARES DO NASCIMENTO, IRACI PRAZERES DA 

SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVIDIO ILTON ARALDI - 

OAB:7.974-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Código Apolo nº: 83201

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 998, caput, do CPC (art. 501, CPC/73), 

bem como o que informa os princípios da economicidade processual e da 

celeridade processual, INADMITO o recurso de apelação interposto às fls. 

194/195, ante a superveniente falta de interesse dos recorrentes, 

evidenciada à fl. 258.

Desse modo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

Após, DESAPENSEM-SE e ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 488-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002067-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1002067-56.2016.8.11.0040 Autor: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso. Requerido: Município de Sorriso/MT. Vistos etc. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com 

ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SORRISO, requerendo, como medida liminar, disponibilização 

de mais um servidor, pelo menos, para exercer trabalho administrativo no 

Conselho Tutelar de Sorriso/MT. Aduz que o Conselho Tutelar de 

Sorriso/MT encaminhou Ofício ao órgão pleiteando mais funcionários para 

o pleno desenvolvimento de suas atividades, e que conta com somente 

com uma secretária administrativa. Relata que a população do Município de 

Sorriso/MT hoje está perto de 90 (noventa) mil habitantes, de forma que o 

aumento da população fez crescer o numero de atendimentos. 

Determinada a manifestação do requerido, nos termos do artigo 2° da Lei 

n° 8.437/92. Em sua defesa, o Município de Sorriso que o pedido liminar 

esgota todo o pedido principal da ação, de forma que deverá ser 

indeferida, a irreversibilidade da medida, que o número de servidores é 

suficiente para a quantidade populacional do Município, e que inexiste a 

necessidade de criação de novos cargos para o desenvolvimento das 

atividades meio. Vieram os autos conclusos. É o necessário. DECIDO. A 

tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

sede de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos 

supracitados, pelo que incabível o deferimento parcial da medida de 

urgência. É indiscutível que é obrigação e dever do Município manter em 

perfeitas condições de funcionamento o Conselho Tutelar Municipal, nos 

termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos: “art. 131 “O 

Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. O artigo 134, do Estatuto, 

remete à Lei Municipal dispor sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, 

litteris: “Art. 134- Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à eventual 

remuneração de seus membros”. Parágrafo único: Constará da Lei 

Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao 

funcionamento do Conselho Tutelar”. Assim, o referido artigo do ECA 

impôs ao Município o dever de promover a manutenção e o funcionamento 

satisfatórios do Conselho Tutelar, o que inclui a manutenção das 

instalações físicas, o provimento de servidores qualificados e de veículo 

em condições adequadas de uso, bem como sua manutenção. Como não 

possui receita própria, o Conselho depende do repasse dos recursos 

advindos do ente Municipal para adimplir com seu dever maior, que é zelar 

pelos interesses dos infantes, propiciando-lhes, quando necessário, um 

desenvolvimento seguro sob o amparo da instituição. Desta forma, é dever 

legal do Município a instituição e o provimento dos conselhos tutelares. 

Todavia, em sede de cognição sumária, afigura-se temerário o deferimento 

do pedido diante da necessidade ampla dilação probatória sobre a real 

necessidade da população quanto aos pedidos de remanejamento de 

servidor público ao Conselho Tutelar, sem descurar do fato de que, via de 

regra, descabe ao Poder Judiciário intervir nas escolhas relativas a 

provimento de funções públicas, sob pena de se fazer substituir ao 

Administrador. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de 
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tutela pretendido. Considerando que a requerente possui interesse na 

realização da audiência de conciliação, ENCAMINHEM-SE os presentes 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. 

Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Sorriso-MT, 31 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004261-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004261-92.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ARNO SECCHI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

VISTOS. Cuida-se de liquidação de sentença proposta por ARNO SECCHI, 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, qualificados nos autos. 

Pois bem. Inobstante a emenda à inicial constante de Id 10380933, 

analisando o feito, observo que a parte autora não juntou aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a alegada contratação junto à 

requerida, sendo certo que o documento unilateral de Id 9508005 é 

insuficiente para tal fim. Posto isso, INTIME-SE o autor para que traga aos 

autos os documentos que comprovem a alegada contratação dos serviços 

dispensados pela requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDER LUIZ PIAIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000037-77.2018.8.11.0040 

AUTOR: KLEDER LUIZ PIAIA - ME RÉU: COOPERATIVA AGROPECUARIA 

TERRA VIVA - COOAVIL VISTOS. É sabido que a assistência judiciária 

gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as disposições 

do NCPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, 

verifico que a parte autora é pessoa jurídica e não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, sendo certo que a declaração de informações 

socioeconômicas e fiscais (DEFIS) de Id 11284627 demonstra o saldo em 

caixa de R$401.449,83 em 01/01/2016 e de R$389.566,20 em 31/12/2016, 

sendo certo que os demais documentos, como registro de empregados e 

notas fiscais de despesas não trazem qualquer indicação de que a 

empresa não possui condição de assumir as despesas processuais 

(Súmula 481, STJ), de modo que não é possível o acolhimento do pedido 

de assistência judiciária gratuita ou de pagamento de custas ao final. A 

propósito: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PESSOA JURÍDICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE 

PROVA DA MISERABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE 

POBREZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pessoas 

jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os 

benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de 

miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se a parte teve oportunidade de 

emendar a inicial e juntar documentos que comprovasse a hipossuficiência 

econômica efetiva e atual" (TJMT, Ap 61566/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) - 

destaquei. "AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

VALOR DA CAUSA - CORREÇÃO DE OFÍCIO – PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO PELA AUTORA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM MOMENTO 

POSTERIOR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE - ITEM 2.14.2 DA CNGC – RECURSO DESPROVIDO. O 

proveito econômico pretendido pela empresa em ação de recuperação 

judicial é justamente o valor dos créditos apresentados na petição inicial e 

que se pretende negociar, ou seja, é o proveito perseguido pela autora da 

ação, o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda. Não 

prospera o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, 

conforme estabelece a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça: “2.14.2 – A taxa judiciária e as custas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei”. Principalmente quando a postulante não demonstra sua 

incapacidade momentânea para o pagamento. (TJMT, AI 97318/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) 

-destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Diante 

desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais respectivas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002156-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a diligência recolhida trata-se de valor na cidade de 

Sorriso e a diligência deverá ser realizada na cidade de Ipiranga do 

Norte-MT - diligência rural, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para tanto, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 
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escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000332-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. O. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de ABRIL de 2018, 

às 17 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001063-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDO 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 11115118, INFORMANDO 

ENDEREÇO NO QUAL O MESMO PODE SER ENCONTRADO PARA 

INTIMAÇÃO OU SE COMPROMETENDO COM O SEU COMPARECIMENTO, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001126-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001136-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOIRY CLAUDIO LUZZI EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 13 de ABRIL de 2018, às 08 horas, para realização da 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005025-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDOMAR SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005716-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA APARECIDA LOPES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 
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depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004354-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000373-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE DE ALMADA SANTOS (EXECUTADO)

GENER DE ALMADA SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005245-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDINEI FAVATO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

O comprovante deverá ser juntado aos autos. Ainda, impulsiono os autos 

para intimar o autor para dar andamento ao feito, requerendo o que de 

direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139568 Nr: 10437-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VALÉRIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 61, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 182131 Nr: 10362-65.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENALDIO PANNEBECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 12, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84673 Nr: 3937-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD resultou 

infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 137521 Nr: 9387-14.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMEU TREVISOL, COMERCIAL DE 

ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que as cartas de citação encaminhada ao requerido foram 

devolvidas pelos Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 155399 Nr: 6623-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 39, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181613 Nr: 10050-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNAUBA E CIA LTDA - LEÃO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218.164/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 20, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45442 Nr: 2390-59.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDA, LUCI JOSE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para apresentar planilha atualizada de débito, bem como 

conta bancária para depósito da pensão alimentícia, nos termos do 

requerimento da parte Requerida, juntada aos autos à fl. 177.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54442 Nr: 4687-05.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 97-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88851 Nr: 427-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 9112-70.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17.746, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial. Entre um ato e outro, 

as partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação e extinção do pacto.

 Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO a que chegaram as partes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e, como consequência 

JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, II e III, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 9112-70.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17.746, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 Processo/Código: 97110 Visto/AG Trata-se de ação de cumprimento 

definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de 

pagar quantia certa, assim, preenchido os requisitos do art. 524ss do 

NCPC, determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada, qualificado nos 

autos, para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

pagamento atualizado do quantum debeatur, acrescido de custas, se 

houver, conforme art. 523ss do NCPC. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 17 de julho de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138104 Nr: 9684-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185028 Nr: 899-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ANDREIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30039 Nr: 4458-84.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO JUNIOR, JOSEMAR 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 1690-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CAJUEIRO LTDA, ELIO MOACYR KOZIOL, MARLENE DE FATIMA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 2343-51.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91927 Nr: 3827-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 110, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92899 Nr: 4462-77.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE MANDU GAIA - 

OAB:19539/O, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 340/341, bem como, em 

concordando, a PARTE REQUERIDA promover o recolhimento dos 

honorários do expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de 

preclusão da prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94923 Nr: 6708-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTERPA - CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGENS E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MANDU GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102973 Nr: 5941-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIRIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOFT COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108151 Nr: 668-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINEI ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 5735-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS, RDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, e assim o faço para decretar 

o DIVÓRCIO CONSENSUAL de DENIVAL ALVES DA SILVA e ROSILENE 

DA CONCEIÇÃO SILVA. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária 

aos requerentes.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil de Ipiranga do Norte – MT, para 

que sejam procedidas as anotações necessárias no assento de 

casamento das partes, e consignando expressamente que a virago 

voltará a usar o nome de solteira.Oportunamente, arquivem-se os autos, 

na forma das normas elencadas na CNGC-CGJ.Dispensável ciência ao 

Ministério Público, face à inexistência de interesses de menores e/ou 

incapazes (fls. 28).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122055 Nr: 616-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR ANTONIO GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência , 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123117 Nr: 1255-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDR NICOLAI SANTOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136324 Nr: 8648-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140103 Nr: 10678-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS LAGO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142198 Nr: 11757-63.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI, 

SADI VALENTIN ZANATTA, WALDIR ALCIRO ZANATTA, JORGE 

ZANATTA, ROMILD LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI VALENTIN ZANATTA, ROMILD LUIZ 

ZANATTA, PEDRO SECCHI, WALDIR ALCIRO ZANATTA, JORGE 

ZANATTA, JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI, SADI LEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, ISABEL 

JUNG - OAB:17220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143645 Nr: 616-13.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 175896 Nr: 6615-10.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJA COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E 

USADAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 11, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40807 Nr: 3633-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO 

até posterior provocação da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95377 Nr: 7223-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, RAIMUNDO DE ROSSI, 

FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, 

JUVENIA GOMES MARQUESAN DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, VALDIR DE 

ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, 

ROSALICE MIGLIAVACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98998 Nr: 1601-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA 

LTDA - EPP, MARCELO ZIBETTI, CIDCLEY ZIBETTI, ALETÉIA DAFINE 

RODRIGUES ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 150, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100963 Nr: 3786-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 131, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105138 Nr: 8205-61.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GUIOMAR ATAIDE, LFAC, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO COLVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865/, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, Silvio Borges - 

OAB:19.374

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119995 Nr: 10344-49.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES LAURENTINO DA SILVA, ANTONIELI 

CERVIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10344-49.2014.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

PARTE RÉ: JUARES LAURENTINO DA SILVA e ANTONIELI CERVIN DOS 

SANTOS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Antonieli Cervin dos Santos, Cpf: 
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03279920183, Rg: 2123366-7 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 14, N. 13, Bairro: Jardim São Bento, Cidade: Rondonopolis-MT

Requerido(a): Juares Laurentino da Silva, Cpf: 04484531933 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua dos Desbravados, 1318, Bairro: Jardim 

Europa, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.368,59

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito 

com fundamento no Cheque de nº AA – 000025, vinculado a conta 

corrente nº 08746-6 da agência 6571 do Banco Itaú Unibanco S/A, emitido 

pelo Réu Juarez Laurentino da Silva e avalizado pela Ré Antonieli Cervin 

dos Santos, tendo sido requerido a condenação solidária dos Réus ao 

pagamento do valor de R$ 1.368,59(mil trezentos e sessenta e oito reais 

com cinquenta e nove centavos) sobre o qual deverá incidir juros 

moratórios e correção monetária desde a emissão até a data do efetivo 

pagamento, bem como, foi requerida a condenação dos Réus ao 

pagamento dos ônus de sucumbenciais.

DESPACHO: Visto/MP Da Citação Por Edital Considerando que as 

tentativas para localização da parte executada restaram infrutíferas, face 

a imprescindibilidade da triangularização processual e pautado no princípio 

do impulso oficial, DETERMINO a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida

 mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e 

fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando na 

espécie o regramento do artigo 256ss do NCPC. Com derradeira 

certificação do decurso de prazo da parte requerida para apresentação 

de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s) 

réu(ré/s), forte no primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º 

da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para a função de 

CURADOR ESPECIAL e em substituição a nomeação anterior (fls. 47/48), 

nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrito na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador(a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 5 (cinco) dias e, decorrido o quinquídio, à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Eu, DTJAG, digitei.

 Sorriso - MT, 29 de março de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 1274-37.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AGENOR COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Z COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, PRECISA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

129/132 e 134/136, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59421 Nr: 2719-03.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DEBASTIANI, ALDEVINA VERONICA SEBBEN 

DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS... Assim, passo a análise da tese levantada pela parte requerida 

em sede de contestação.I.Da prática da AgiotagemConforme entendimento 

assente na doutrina e jurisprudência, em ação monitória fundada em 

cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao 

negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Aliás, este preceito é de 

inteligência da súmula 531 do STJ.No caso sub judice, conquanto o 

devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os 

cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, 

sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela 

existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer 

negar a existência da dívida, mas apenas alegar que os juros são 

exorbitantes.Outrossim, ainda que comprovada a prática de desconto de 

cheques, esta não tem o condão de nulificar o título, tornando de rigor 

apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, 

contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR).Desse modo, entendo 

que não restou comprovado no feito a “pratica de agiotagem”, o que já 

inviabiliza a pretensão deduzida.Diante de todo exposto, CONHEÇO e 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para o fim de acrescentar a 

fundamentação da sentença o tópico de afastamento da tese da parte 

requerida, mantendo-se o decisum embargado em seus exatos 

termos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89424 Nr: 1012-29.2012.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA VALTER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta por 

COMERCIAL AGRÍCOLA VALTER LTDA - ME, em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos qualificados nos autos.

Sem delongas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. D. J. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. L. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. Juiz(a): Glauber Lingiardi Strachicini Dados do Processo: Processo: 

1000397-80.2016.8.11.0040 Valor causa: 0,00 Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: MARIA ANTONIA SILVA DE 
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JESUS RÉU: JOSÉ RODRIGO DE LIMA PEREIRA, brasileiro, solteiro telefone 

(66) 9644-2203, CPF n 053.776.851-30, demais qualificações ignoradas, 

filho de Rosa Cristina Narcisa de Lima Pereira, atualmente em lugar incerto 

e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

de conformidade com o despacho abaixo transcrito e com o resumo da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste, para responder, querendo, a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de expiração do presente edital. RESUMO 

DA INICIAL: " Autora e réu viveram aos moldes da União Estável por 

aproximadamente 2 meses, estando separados a aproximadamente 1 

anos. Desse relacionamento adveio a filha B.S. P., nascida no dia 23 de 

dezembro 2015, atualmente com 06 (seis) meses de idade, conforme 

comprova a cópia da certidão de nascimento em anexo. Em virtude da 

tenra idade, a criança necessita de um guardião para representá-la nos 

atos da vida civil. Portanto, a autora quer regularizar a guarda que já vem 

sendo exercida de fato, exclusivamente pela genitora. Assim, cabível é a 

pretensão da autora em requerer a guarda de direito para si, tendo em 

vista que já exerce a guarda de fato em favor do filho, devendo ser 

expedido competente termo a ser assinado por sua genitora. A guarda é o 

instituto que visa prestar assistência material, moral e educacional ao 

menor, regularizando a posse de fato, conforme se prevê nos artigos 28, 

33, 237 e 249 da Lei n. 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. A 

requerente não possui condições de, sozinha, proporcionar a criança tudo 

o que ela necessita para se desenvolver com dignidade, motivo pelo qual a 

ajuda do genitor é indispensável. Ademais, necessário se faz o 

deferimento da guarda provisória à Requerente, pois até o presente 

momento, a criança já conta com cinco anos e sempre esteve aos 

cuidados exclusivos da genitora. Portanto, restando comprovado nos 

autos que a autora possui plenas condições para criar e educar a filha, 

cabível é a sua pretensão. Desta feita, requer seja deferida à autora a 

guarda judicial da infante . O genitor poderá pegar a criança até 1 anos de 

idade as 09:00 horas da manhã e devolver as 17:00 horas, em domingos 

alternados. Quando a criança completar 1 ano de idade, o genitor poderá 

pega-la no sábado as 14:00 horas e devolver no domingo as 17:00 horas, 

em finais de semanas alternados. A partir dos 2 anos de idade, a infante 

poderá ficar com o pai em finais de semanas alternados, ou seja, nas 

sextas-feiras, a partir das 18:00 horas até domingo as 18:00 horas. A 

autora pleiteia que seja fixado o valor equivalente a 50% do salário mínimo, 

atualmente correspondente ao montante de R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais), a título de alimentos à filha, na seguinte Conta Poupança 

de n.º 0024407-2, op. 013, Agência n.º 2756, Caixa Econômica Federal em 

nome da genitora, além da obrigação do genitor em arcar com 50% 

(cinquenta por cento) das despesas escolares, com material e uniforme, 

feitas em prol da infante, quando tais bens e serviços a contento não 

forem ofertados pela rede pública. O valor da pensão alimentícia deve ser 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de recibo, diretamente para 

a genitora. A pensão alimentícia deverá ser majorada de acordo com a 

variação do salário mínimo vigente. A necessidade da criança é premente 

não podendo este esperar o deslinde da ação para perceber ajuda do 

genitor. Assim, desde logo, requer seja arbitrada pensão alimentícia em 

favor da criança em valor equivalente a 50% do salário mínimo, atualmente 

correspondente ao montante de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais), devendo ser pago mediante depósito na conta supra informada, até 

o dia 10 (dez) de cada mês. DESPACHO: “ VISTO/PM. Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. 

Assim, DETERMINO a intimação da parte exequente para que se 

manifestar nos autos, para indicar novo endereço da parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias, vez que a tentativa de citação no endereço 

indicado na inicial, restou infrutífera. Contudo, se restar infrutífera, face a 

imprescindibilidade da triangularização processual, pautado no princípio do 

impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256 ss do NCPC. Do Curador Especial Com derradeira certificação 

do decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. DESIGNO audiência de mediação para o dia 25/08/2017, às 

09h00min. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, dtjag, digitei. 

SORRISO, 5 de fevereiro de 2018. ELIANA PANDOLFO MARTINI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO JUVENACI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005265-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005489-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 
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parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005600-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005175-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA DECIDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ISMAEL CORREIA EVARISTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003263-61.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: VALMIR DA SILVA DECIDIDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS e LUCROS CESSANTES proposta por 

VALMIR DA SILVA DECIDIDO, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, na qual 

aduz que, no ano de 2002, realizou procedimento em um de seus dentes 

superiores, esquerdo, junto ao Serviço Municipal de Saúde, tendo sido 

diagnosticado, meses depois, com quadro de sinusite, vindo sua saúde a 

se agravar, até que, no ano de 2015, teve descoberta, por meio de 

tomografia computadorizada, a presença de um objeto metálico alojado no 

seio maxilar esquerdo, sendo-lhe prescrita a realização de cirurgia para 

retirada do mesmo. Aduz que, mesmo após o ajuizamento de ação judicial, 

para realização do procedimento cirúrgico, o mesmo somente fora 

realizado no final de maio/2016. Alega que as dores decorrentes do 

quadro de infecção aguda o impedem de trabalhar. Sustenta que o erro 

cometido pelo proposto do requerido fez com que o requerente sofresse 

lesões psicológicas e físicas, necessitando, inclusive, custear a 

medicação necessária. Assim, requer indenização pelos supostos danos 

morais, materiais e lucros cessantes sofridos pela má prestação de 

atendimento pelo requerido. Recebida a inicial foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação do requerido (Num. 4280585). O 

requerido contestou a demanda no Num. 4745705, aduzindo não haver 

comprovação de ato de agente público municipal, bem como a inexistência 

de comprovação dos danos sofridos. Impugnação à contestação no Num. 

5069940, tendo a parte autora ratificado os pedidos iniciais. Em audiência 

de instrução e julgamento, realizada em 09/08/17 e 04/10/17, foram 

inquiridas duas testemunhas do Juízo e uma testemunha do autor (Nums. 

9361866 e 10172632). A parte autora apresentou memoriais finais no 

Num. 10357609 e o requerido no Num. 10525412, suscitando, além do 

julgamento improcedente dos pedidos iniciais, a prejudicial de mérito da 

prescrição da pretensão da reparação civil, eis que o suposto ato ilícito 

ocorreu no ano de 2002. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se, conforme linhas volvidas, de AÇÃO ORDINÁRIA na qual 

a parte autora requer o recebimento de indenizações e lucros cessantes 

em razão da omissão e negligência do requerido na prestação de serviço 

público, quando, por erro de um (a) dentista, preposto (a) do requerido, 

fora esquecido um objeto metálico no seio maxilar esquerdo, bem como 

pela demora na realização da cirurgia para retirada do mesmo, 

desencadeando diversas dores e abalo físico e moral, bem como danos 

materiais no autor. Quanto a prejudicial de mérito de prescrição da 

pretensão da reparação civil suscitada pelo requerido, tenho que não 

deve ser acolhida. Isso porque, embora o dano tenha sido causado, em 

tese, no ano de 2002, o autor somente tomou conhecimento do mesmo no 

ano de 2015, quando da realização da tomografia computadorizada dos 

seios da face (pags. 05-10 do Num. 4161028), ou seja, pouco mais de um 

ano anteriormente à propositura da demanda. Ademais, a inicial tem como 

causa de pedir não somente o erro no procedimento original, mas, também, 

a demora em sua correção após a descoberta recente, situação que, sem 

sombra de dúvidas, não se encontra abarcada pela prescrição. Superada 

a preliminar, estando as partes devidamente representadas, tendo se 

oportunizada a produção de provas, não havendo pendências a serem 

analisadas, passo diretamente a análise do mérito. A parte autora alega 

que, em razão da negligência de dentista, preposto do requerido, ao deixar 

material metálico no interior do seu organismo, somente descoberto pelo 

autor após quase 13 anos, e, em razão da demora na realização do 

procedimento cirúrgico para retirada do mesmo, sofreu danos morais e 

materiais. Assim, verificando que a parte autora imputa ao requerido 

comportamento danoso omissivo, para obter a indenização a parte deverá 

comprovar a responsabilização do Estado acerca do fato. A 

responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco 

administrativo e no art. 37, § 6°, da Carta da República, segundo o qual as 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que agente nessa qualidade 

causarem a terceiros assegurando o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. Há de se analisar a demanda 

sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva do Estado, pois a ele se 

imputa uma falha de serviço, estando, pois, a sua responsabilidade 

condicionada à comprovação do dolo ou culpa do agente, seja na 

modalidade de imprudência, negligência ou imperícia. Pelos documentos 

acostados aos autos, quanto aos alegados danos morais e materiais, 

sofridos em razão da presença de um objeto metálico alojado no seio 

maxilar esquerdo, esquecido, em tese, por um dentista, preposto do 

requerido, não restou comprovado que os referidos danos foram 

decorrentes de ato praticado por agente público municipal. Isso porque, o 

próprio autor juntou aos autos no Num. 4161050, resposta dos postos de 

saúde em que solicitou seus prontuários odontológicos, atestando que o 

autor nunca consultou nos mesmos (PSFVII – Jardim Amazônia, PSF Ana 

Neri, PSF Central). Ademais, o autor, na inicial, sequer indicou em qual 

posto de saúde realizou a consulta/procedimento odontológico no ano de 

2002. Outrossim, as testemunhas Jailson do Espírito Santo e Ismael 

Correia Evaristo, inquiridas em Juízo (Num, 9364044 e 9364050), somente 

informaram que o autor reclamava com dores no rosto, devido a um 

procedimento odontológico realizado em seu dente, porém, não souberam 

informar, com precisão, o local que havia sido realizado referido 

procedimento, no ano de 2002. Quanto a testemunha José Adair Pereira 

Sobrinho (Num. 10172632), embora a mesma tenha informado que, no ano 

de 2002, o autor foi encaminhado ao Posto Central, informou que o mesmo 

somente permaneceu dentro do referido posto por volta de 20 minutos, 

porém não sabe se foi feito algum procedimento cirúrgico. Ora, embora a 

testemunha tenha encaminhado o autor ao Posto de Saúde no ano de 

2002, não há prova contundente de que o referido procedimento cirúrgico 

odontológico, na qual fora esquecido um objeto metálico em no seio maxilar 

esquerdo, fora realizado naquele dia, mormente pelo fato da testemunha 

ter informado que a consulta/atendimento perdurou aproximadamente 20 

minutos. Em suma, não demonstrada a existência de omissão, desídia ou 

falha no atendimento médico prestado ao requerente por preposto da 

requerida, mormente pelo fato do autor não ter se desincumbido do seu 

ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do NCPC), 

inexiste dever de indenizar da Administração, ao menos por esse fato. 

Contudo, no que toca ao dano sofrido pela demora na realização do 

procedimento cirúrgico para retirada do referido objeto metálico, deve o 

autor ser indenizado. Isso porque, embora não tenha ficado demonstrado 
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que referido objeto fora deixado/esquecido por um preposto do requerido 

no organismo do autor, é fato que o mesmo fora descoberto no ano de 

2015, após a realização de radiografia realizada pelo poder público (pags. 

04-09 do Num. 4161028), tendo sido prescrita a realização de 

procedimento cirúrgico para retirada do objeto, em 16/09/2015 (pag. 11 do 

Num. 4161028) e, mesmo após o ajuizamento de ação judicial, deferimento 

de tutela antecipada e intimação do requerido (consulta ao Sistema Apolo 

nos autos n. 143122), a cirurgia somente fora realizada no mês de maio do 

ano de 2016, ou seja, o autor permaneceu aguardando o procedimento 

cirúrgico por mais de 08 meses após sua prescrição. Conforme 

testemunhas inquiridas em Juízo, o autor sofreu muitas dores até a 

realização do procedimento para retirada do objeto metálico, 

excessivamente potencializadas pela demora na realização de 

procedimento cirúrgico de correção. Outrossim, o laudo de solicitação da 

cirurgia constou como “urgente” a necessidade de realização do 

procedimento (pag. 10 do Num. 4161028), ou seja, não há duvidas de que 

o autor sofreu dano, quando aguardou por mais de 08 meses para 

realização do procedimento cirúrgico de urgência. Assim, entendo cabível 

a indenização pelos danos morais sofridos pela demora excessiva no 

fornecimento do procedimento cirúrgico corretivo ao autor. Ademais, nas 

situações em que a responsabilidade do ente público opera-se sob a 

modalidade subjetiva por omissão, somente se isenta da obrigação de 

indenizar se restar comprovado que o dano decorreu exclusivamente de 

caso fortuito ou força maior. In casu, comprovada a culpa da 

Administração, e demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, fica o 

requerido obrigado a reparar. Sobre o tema, vejamos o entendimento do 

STJ: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA E A FALTA DE 

MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Rever o entendimento da instância 

ordinária, quanto ao nexo de causalidade entre o agravamento do estado 

de saúde da recorrida e a falta do medicamento, implica o imprescindível 

reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em sede de 

recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: 'A pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento'. (STJ. 2ª T. AgRg no AREsp 

498.678/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, 

DJe 17/05/2016) A negativa e omissão na realização da cirurgia ocorreu 

em momento no qual o paciente passava por muitas dores, circunstância 

que o deixou em maior situação de vulnerabilidade, tudo a ampliar o 

sofrimento e a angústia que já experimentava na ocasião. De outro lado, o 

requerido nada fez para aplacar o sofrimento vivido pelo autor, tudo a 

demonstrar que os fatos descritos nos autos transbordam o mero 

dissabor, causando expressivo dano ao paciente, os quais são passíveis 

de compensação. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE 

URGÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A recusa indevida de tratamento médico - 

nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que 

ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral 

indenizável. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca do 

valor da indenização, que não é ínfimo nem exorbitante, decorreu de 

convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. 

Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente 

no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 

7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas do 

permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgRg no AREsp 253.088/MG, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão. J:11/12/2012, DJe 18/12/2012) No que toca aos danos 

materiais, verifica-se que o autor requer seja indenizado no valor de 

R$23.076,32, sendo o valor de R$1.838,16 pelas despesas farmacêuticas, 

o valor de R$4.900,00 referente à moto vendida para custear suas 

despesas e, o restante, a título de lucros cessantes dos meses de 

salários não recebidos de abril a novembro de 2016. Ocorre que, 

considerando que somente ficou comprovada a responsabilidade do ente 

público, pela demora na realização do procedimento cirúrgico por 08 

meses, ou seja, de 16/09/2015 (data da prescrição do procedimento 

cirúrgico para retirada do objeto do organismo do autor) a maio/2016, 

quando houve a efetiva realização da cirurgia, eis que, anteriormente ao 

referido período, não houve a comprovação de que os danos causados 

ao autor foram decorrentes de negligência pelo ente público, devem ser 

restituídos os gastos com medicamentos comprovados, em relação ao 

referido período e ao pós-operatório (R$223,40 – Num. 4161050 - Pág. 2, 

códigos de descrição dos produtor nºs: 41614, 42653, 17569, 1633, 1633, 

41614, 16698, 8390). No que toca à restituição do valor da motocicleta 

vendida (R$4.900,00), não há qualquer comprovação nos autos de que o 

valor oriundo da respectiva venda se deu para a sobrevivência do autor 

em razão do período em que alega que permaneceu incapacitado e sem 

recebimento de salário e/ou benefício previdenciário. Quanto ao pedido de 

lucros cessantes dos meses de salários não recebidos, de abril a 

novembro de 2016, bem como dos meses posteriores até sua total 

recuperação, do mesmo modo, o autor não desincumbiu do seu ônus 

probatório, eis que não consta nos autos comprovação de que o mesmo 

esteve incapacitado em referido período e/ou se encontra incapacitado, 

mormente pelo fato de ter realizado a cirurgia em maio/2016 para retirada 

do objeto metálico do seio da face. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta, sentencio o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, com o que julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido Município de 

Sorriso/MT ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a 

título de danos morais, pela demora na realização do procedimento 

cirúrgico de retirada do objeto metálico do seio da face do autor; e a 

quantia de R$223,40, a título de danos materiais, valor este 

correspondente aos gastos com medicamentos do período de 09/2015 a 

06/2016 (prescrição da cirurgia ao pós-operatório - Num. 4161050 - Pág. 

2). No mais, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização pelos lucros 

cessantes, eis que não comprovada sua incidência. Sobre a condenação 

por danos morais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde 

a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, 

quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c 

Súmula 54, do STJ). Sobre a condenação por danos materiais, quanto à 

correção monetária aplica-se (IPCA-E). Quanto aos juros, serão 

calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos 

desde a data do desembolso. Diante da sucumbência reciproca (art. 86 do 

NCPC), condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 50% das 

custas processuais e condeno o requerido aos outros 50%, o qual ficará 

isento, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, 

da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno as partes ao pagamento 

proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no 

importe de R$5.000,00, dos quais caberá a parte autora o pagamento de 

50% e, o restante, isto é, 50%, ao réu, nos termos do art. 86, do NCPC. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e honorários de sucumbência, em relação ao requerente, 

deverão ser suspensas, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Sentença 

não sujeita a remessa necessária, conforme disposto no art. artigo 496, § 

3º, III, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005451-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO RABELLO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 
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parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002171-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDGLEUMA BEZERRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003832-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005177-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 1980-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIOLLI & CIA LTDA ME, CLÁUDIA DUARTE 

PEREIRA ANDRIOLLI, PEDRO FRANCISCO ANDRIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIA DUARTE PEREIRA ANDRIOLLI, 

Cpf: 53185064100, Rg: 823.053, Filiação: Francisco de Assis Pereira e 

Irany Maria Duarte Pereira, data de nascimento: 04/05/1972, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora "on line" realizada as fls. 60, no valor de R$ 2.831,98, no prazo 

legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 2279-12.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO TELEINFORMATICA LTDA - ME, 

SILVANI SAMPAIO MACHADO, JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SORRISO TELEINFORMATICA LTDA - ME, 

CNPJ: 02363424000146, atualmente em local incerto e não sabido SILVANI 

SAMPAIO MACHADO, Cpf: 66483964072, Rg: 943.872, Filiação: João 

Sampio Machado e de Maeli Aparecida Sampaio, data de nascimento: 

02/01/1972, brasileiro(a), natural de Butiá-RS, solteiro(a), técnico 

eletrônico, Telefone 66-3544-4422 e atualmente em local incerto e não 

sabido JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO MACHADO, Cpf: 

80580211134, Rg: 086.934.6-2, Filiação: Jubrail Almino da Silveira e de 

Maria Gomes da Silveira*, data de nascimento: 12/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), do comércio. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de SORRISO 

TELEINFORMATICA LTDA - ME, SILVANI SAMPAIO MACHADOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000051-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 45.941,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56786 Nr: 6444-34.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INARA TEREZINHA RIEDI GUILHERME LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INARA TEREZINHA RIEDI GUILHERME 

LTDA, CNPJ: 04645178000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de INARA TEREZINHA RIEDI 

GUILHERME LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 228196/2008.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.180,25

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88772 Nr: 345-43.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FARIA DE FREITAS -ME (G. F. 

SERVIÇOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068 B

 Vistos em correição.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias,

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121905 Nr: 10080-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CARLOS DE SOUZA - ME, ELIANE 

CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE CARLOS DE SOUZA - ME, CNPJ: 

05696849000165 e atualmente em local incerto e não sabido ELIANE 

CARLOS DE SOUZA, Cpf: 39400654120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ELIANE 

CARLOS DE SOUZA - ME e ELIANE CARLOS DE SOUZA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1434/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 350.531,60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 139989 Nr: 10618-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORALLIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E 

DROGARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Biaggi Alves de Alencar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER ADRIANO 

FERNANDES CARRETAS - OAB:25735/PR

 Vistos em correição.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 
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AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, 

salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o 

CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, 

ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 6001-49.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A N DOS SANTOS ME, ADILSON NOGUEIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A N DOS SANTOS ME, CNPJ: 

01410272000122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de A N DOS 

SANTOS ME e ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4800/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.436,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88473 Nr: 7968-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRINHA BARCELLOS, Cpf: 

87134594149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97585 Nr: 61-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDA PELE COMÉRCIO DE ROUPAS 

ÍNTIMAS LTDA-ME, RAFAEL LUIZ BRESOLIN, JORGE RENATO DOS 

SANTOS, DOGLAS RODRIGO SOARES, SONIA MARIA LAZARIS 

BRESOLIN, NELCI JARCZEWSKI DOS SANTOS, JULIANA DALLASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEGUNDA PELE COMÉRCIO DE ROUPAS 

ÍNTIMAS LTDA-ME, CNPJ: 00544671000113, atualmente em local incerto e 

não sabido RAFAEL LUIZ BRESOLIN, Cpf: 00082573107, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JORGE RENATO DOS SANTOS, 

Cpf: 49975536972, Rg: 4.490.461-6, brasileiro(a), casado(a), gerente reg. 

sementes maggi, atualmente em local incerto e não sabido NELCI 

JARCZEWSKI DOS SANTOS, Cpf: 96915587934, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido JULIANA DALLASTRA, Cpf: 00116984112, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido SONIA MARIA 

LAZARIS BRESOLIN, Cpf: 43931383920, Rg: 10/R1-108.179, Filiação: 

Juventino Lazaris e de Assunta Tessari Lazaris, data de nascimento: 

13/11/1960, brasileiro(a), natural de Rio das Antas-SC, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme 

demonstrado às fls. 25/28, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 794, inciso I do Código de Processo Civil.Sem 

honorários, uma vez que não houve contraditório.Condeno o executado ao 

pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.Sorriso/MT, 05 de Agosto de 2014.OBSERVAÇÃO: 

Intimando-o(s), ainda, para efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta 

centavos), sob pena de protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 13 de dezembro de 2017

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136899 Nr: 9022-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J DE CASTILHO E CIA LTDA, FABIO 

ALEXANDRE DE CASTILHO, WILSON JACINTO DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W J DE CASTILHO E CIA LTDA, CNPJ: 

05738972000100, atualmente em local incerto e não sabido FABIO 

ALEXANDRE DE CASTILHO, Cpf: 00377485136, Rg: 8.836.743-0, Filiação: 

Wilson Jacinto de Castilho e de Nair dos Santos, data de nascimento: 

14/07/1983, brasileiro(a), natural de Ipora-PR, convivente e atualmente em 

local incerto e não sabido WILSON JACINTO DE CASTILHO, Cpf: 

27689875904, Rg: 1.145.411-9, Filiação: Lazaro Jacinto de Castilho e de 

Aparecida Pereira de Lima Castilho, data de nascimento: 22/03/1955, 

brasileiro(a), natural de Reginópolis-SP, divorciado(a), comerciante, 

Telefone 66- 8124-6608. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de W J DE 

CASTILHO E CIA LTDA, FABIO ALEXANDRE DE CASTILHOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10533/2015.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 19.700,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137064 Nr: 9132-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GONÇALVES SIMAO - ME (ALLES 

BEER RESTAURANTE), ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO GONÇALVES SIMAO - ME 

(ALLES BEER RESTAURANTE), CNPJ: 33052234000131 e atualmente em 

local incerto e não sabido ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO, Cpf: 

47655780978, Rg: 3.307.302-0, Filiação: Joaquim Simão e de Luiza Barbieri 

Simão, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ANTÔNIO 

GONÇALVES SIMAO - ME (ALLES BEER RESTAURANTE) e ANTÔNIO 

GONÇALVES SIMÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 8266/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.168,35

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137072 Nr: 9139-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND E COM DE CABOS MADEIRAS SORRISO 

LTDA, JOSÉ PERAZOLLI, CLEUNIR PERAZZOLI, ACARI AMARILDO DA 

SILVA, FRANCISCA APARECIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IND E COM DE CABOS MADEIRAS 

SORRISO LTDA, CNPJ: 37438249000193, atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ PERAZOLLI, Cpf: 21985464934, Rg: 10R/393/569, 

Filiação: Pedro Perazzoli e Odila Perazzoli, brasileiro(a), natural de Pinheiro 

Preto-SC, casado(a), comerciante, Telefone (49)3522-6072, atualmente 

em local incerto e não sabido CLEUNIR PERAZZOLI, Cpf: 89340469968, 

Filiação: Zelmir Reolon e Elide Reolon, data de nascimento: 25/03/1958, 

brasileiro(a), natural de Videira-SC, casado(a), comerciante, atualmente 

em local incerto e não sabido FRANCISCA APARECIDA NUNES, Cpf: 

08765473825, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ACARI AMARILDO DA SILVA, Cpf: 22497471215, Filiação: Maria de 

Lourdes Alves da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de IND E COM 

DE CABOS MADEIRAS SORRISO LTDA, JOSÉ PERAZOLLIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7237/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.818,36

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142060 Nr: 11655-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:10.742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12.963

 Intime-se a parte executada para comprovar suas alegações às fls. 

11-12, nos termos requeridos pela exequente à fl. 25.

Após, renove-se vista ao exequente, para manifestação, no prazo de 15 

dias.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 11708-22.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDENE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GARDENE DIAS DA SILVA, Cpf: 

00332620123, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de GARDENE DIAS DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1162/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.855,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37038 Nr: 6109-20.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA PERCILIANA DA SILVA 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA PERCILIANA DA SILVA 

AZEVEDO, Cpf: 65155394104, Rg: 1889659-6, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 3236-13.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LACERDA -ME, LUIZ 

CARLOS DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DE LACERDA, Cpf: 

46768912453, Rg: 1139115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 85 , no valor de R$ 5.217,10 (Cinco mil 

duzentos e dezessete reais e dez centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Certifique-se acerca do cumprimento do 

comando judicial de fls. 64, no que se refere à restituição do valor 

penhorado ao executado.Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Restando infrutífera 

a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD.Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que se a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes.Ademais, se 

forem constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL 

LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À 

ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e 

seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do 

NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 11 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 4767-37.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE GOMES SOARES, Cpf: 

29281377187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante a decisão do E. Tribunal de Justiça 

às fls. 58/59-vº, intimem-se o exequente para manifestar o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.Transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.Sorriso/MT, 

13 de Agosto de 2015.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49671 Nr: 6226-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO FLORIANO, Cpf: 52870804172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57749 Nr: 6627-05.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

85202037104, Rg: 12834489, Filiação: Acendina Azevedo Leal* e Jose 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 21/12/1977, brasileiro(a), natural 

de Coronel Vivida-PR, solteiro(a), filiação diferente nos autos184020, 

Telefone 66-996208244. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80972 Nr: 6113-18.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. LEITE & CIA LTDA, FRANCISCO ALVES 

LEITE, LUIZ DOS SANTOS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ALVES LEITE, Cpf: 

29527228891, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZ DOS SANTOS EVANGELISTA, Cpf: 01931640947, Rg: 70362112, 

Filiação: Duvirgem Pedroso Evangelista e Arlindo Batista Evangelista, data 

de nascimento: 07/03/1965, brasileiro(a), natural de Tuneiras'oeste-PR, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 9684-8505. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de F. A. 

LEITE & CIA LTDA, FRANCISCO ALVES LEITEE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8420/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/10/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.199,23

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 6421-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANANDREIA GERMINIANI TORRESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZANANDREIA GERMINIANI TORRESAN, 

Cpf: 78011051172, Rg: 927.046., brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88406 Nr: 7917-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIA DE OLIVEIRA TELES, Cpf: 

90365488100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de LUZIA DE OLIVEIRA TELES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

217967/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.296,06

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 7932-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO MULLER, Cpf: 56012101015, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código: 88424.Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl.63, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 01 de fevereiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96025 Nr: 7952-10.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAWI CAIXETA ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHAWI CAIXETA ATTIE, Cpf: 

01262275199, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de SHAWI CAIXETA ATTIE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

262794/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.886,19

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97632 Nr: 108-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA RIBEIRO - ME, MARIA LUCIA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LUCIA RIBEIRO - ME, CNPJ: 

04518662000109, Inscrição Estadual: 1326515-6 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA LUCIA RIBEIRO, Cpf: 85403903100, Rg: 

1326515-6, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, comerciante, Telefone 

9985-9169. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de MARIA 

LUCIA RIBEIRO - ME e MARIA LUCIA RIBEIRO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8804/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.545,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98919 Nr: 1515-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA E VIDRAÇARIA SORRISUL 

LTDA, JHONE GONÇALVES, JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): METALURGICA E VIDRAÇARIA SORRISUL 

LTDA, CNPJ: 06252843000161 e atualmente em local incerto e não sabido 

JHONE GONÇALVES, Cpf: 89439678100, Rg: 000255004, Filiação: Jose 

Carlos Gonçalves e de Maria Rosangela Coelho, data de nascimento: 

18/01/1982, brasileiro(a), natural de São Miguel do Iguaçu-PR, outro rg: 

1038106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

METALURGICA E VIDRAÇARIA SORRISUL LTDA, JHONE GONÇALVESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3686/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.331,30
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120980 Nr: 9932-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA D'LOURDES LTDA - ME, LOURDES 

SEBASTIANA PEREASSOLI, ANTONIO FERREIRA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DROGARIA D'LOURDES LTDA - ME, 

CNPJ: 00208288000194, atualmente em local incerto e não sabido 

LOURDES SEBASTIANA PEREASSOLI, CNPJ: 00182089000154 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO FERREIRA NERI, Cpf: 

05610729904, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificados(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135134 Nr: 8039-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTES 

FARMACÊUTICOS CENTROPHARMA LTDA, ORLANDO JOSE DE ASSIS, 

JOAO HONORIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTES 

FARMACÊUTICOS CENTROPHARMA LTDA, CNPJ: 05056605000118, 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO JOSE DE ASSIS, Cpf: 

57730318920, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOAO HONORIO DOS SANTOS, Cpf: 59290099100, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTES FARMACÊUTICOS CENTROPHARMA 

LTDA, ORLANDO JOSE DE ASSISE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20155897/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 28.230,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135139 Nr: 8044-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME, MARILEI 

APARECIDA KEMPFER FORMEHL, KADINE TAINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME, CNPJ: 

04669066000120, atualmente em local incerto e não sabido MARILEI 

APARECIDA KEMPFER FORMEHL, Cpf: 41596455187, Rg: 575919, Filiação: 

Dorvalina Zelinda Kempfer e Osvaldo Andir Kempfer, data de nascimento: 

25/06/1967, brasileiro(a), natural de Santa Izabel do Oeste-PR, casado(a), 

empresária, Telefone 66-9985-7187 e atualmente em local incerto e não 

sabido KADINE TAINA DE LIMA, Cpf: 03403834107, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de M.A.K 

FORMEHL E CIA LTDA-ME, MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHLE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7564/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 94.772,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142074 Nr: 11669-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ANTONIO DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIR ANTONIO DAMIANI, Cpf: 

30746043015, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22952 Nr: 2998-96.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR MARQUETI DE SOUZA - ME (WEST 

INDIAN)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD, GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -, MARIA 

LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - PROCURADORA ESTADUAL - OAB:, 

MARIA MADALENA DE MELO - OAB:6508-E-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILMAR MARQUETI DE SOUZA - ME 

(WEST INDIAN), CNPJ: 00299355000123, Inscrição Estadual: 131584502. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30270 Nr: 4654-54.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENTUDE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA GENEROS ALIMENTÍCI, FELIPE FLORENCIO CANDIDO, 

ADILSON LUCIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON LUCIO SILVA, Cpf: 

05806581802, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 138 , no valor de R$ 42,62 ,no prazo 

legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 2840-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA MATINHOS LTDA, VALDIR DAUHS, 

LOVANI LUCIA DAUHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DAUHS, Cpf: 33359334949, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

opor embargos, a penhora do veículo FORD/F350, ano 1971, chassi 

F35GA733321, placa BNJ1642, no prazo legal. BEM COMO, para que 

indique a localização do veículo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36931 Nr: 5937-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. INDUSTRIA E COMERCIA DE CEREAIS 

LTDA, CLEMIR BENONI ALVES, MARCO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEMIR BENONI ALVES, Cpf: 

54793033920, Rg: 1.678.397, Filiação: Vitorio Alves e de Iraci Teles 

Cordeiro Alves, data de nascimento: 21/07/1965, brasileiro(a), natural de 

Canoinhas-SC, separado(a) judicialmente, comerciante, Telefone 

9669-9210 e atualmente em local incerto e não sabido MARCO GIRARDI, 

Cpf: 01660697956, Rg: 12C-3409705, Filiação: Belino Girardi e de Rita 

Bortolon Girardi, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

opor embargos, a penhora "on line" realizada as fls. 117/118, no valor de 

R$ 2.792,89, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40196 Nr: 2977-18.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA MATINHOS LTDA, LOVANI LUCIA 

DAUHS, VALDIR DAUHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO-PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DAUHS, Cpf: 33359334949, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

opor embargos, a penhora do veículo FORD/F350, ano 1971, chassi 

F35GA733321, placa BNJ1642, no prazo legal. BEM COMO, para que 

indique a localização do veículo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56267 Nr: 6287-61.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CATARINA RUFATTO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de CATARINA RUFATTO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5187/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.171,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57565 Nr: 6545-71.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RODRIGUES DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO RODRIGUES DE SOUZA ME, CNPJ: 

03583859000169. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de HELIO RODRIGUES DE SOUZA 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2336/2004, 787954/2006, 205136/2008, 227895/2008.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.176,13

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57597 Nr: 6564-77.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON LUIZ PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDELSON LUIZ PETERS. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de EDELSON LUIZ PETERS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3623/2004, 3624/2004, 3633/2004, 3635/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 669,93

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58134 Nr: 6820-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICO OPÇÃO DE PUBLICIDADE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINAMICO OPÇÃO DE PUBLICIDADE 

LTDA ME, CNPJ: 04977462000114. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58316 Nr: 6884-30.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLE & ANDERLE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERLE & ANDERLE LTDA ME, CNPJ: 

07064234000141. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 55/56, e determino que seja 

realizada a citação por edital da parte executada, tendo em vista que as 

tentativas via AR e mandado restaram infrutíferas, observando os termos 

do art. 232 e incisos do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2014.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58597 Nr: 6956-17.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR CONCHE DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENIR CONCHE DE MENEZES, Cpf: 

50302876120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do (a) executado (a), acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, a penhora 

“on line” realizada as fls. 79 e verso, no valor de R$ 699,57 (seiscentos e 

noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Restando infrutífera 

a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD.Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que se a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes.Ademais, se 

forem constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL 

LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À 

ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e 

seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do 

NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 22 de novembro de 2017

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 6385-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMAR GOBBI, Cpf: 38630338920, Rg: 

13/R897.986, brasileiro(a), casado(a), comeciante., Telefone 544 1119. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ADMAR GOBBI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 157156/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.831,05

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81445 Nr: 6407-70.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR JOÃO SIMON, Cpf: 

27117111020, mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Acolho o pleito de fls. 27e defiro a busca do endereço 

da parte executada VALDIR JOÃO SIMON, CPF: 271.171.110-20 pelo 

BACENJUD.Restando frutífera a localização da parte executada, 

expeça-se AR para citação.Caso negativa, intime-se o exequente para 

que informe a data de nascimento e o nome da mãe da executada, no 

prazo de 05 dias, para que sejam realizadas buscas do endereço pelo 

sistema SIEL , sob pena de extinção.Cumpra-se.Sorriso/MT, 17de Julho de 

2014.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81651 Nr: 543-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO OSMAR HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO OSMAR HART, Cpf: 

51479184187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 81651Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 72, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2017.Érico de 

Almeida DuarteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 01 de fevereiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86906 Nr: 6375-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, IRACI DONIZETE DE SOUSA, GREICE CRISTINA BORELLA DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, CNPJ: 37402385002258 e atualmente em local incerto e 

não sabido GREICE CRISTINA BORELLA DE SOUSA, Cpf: 30046955100, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ADUBOS 

MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, IRACI DONIZETE DE SOUSAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2494/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.028.525,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87000 Nr: 6477-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OVÍDIO OSSUCHI, Cpf: 00430773900, Rg: 

355.520, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de OVÍDIO 

OSSUCHI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2549/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 128.634,40

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92591 Nr: 5403-27.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS, ERZIDIO ZAVAREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/O

 Intime-se o executado para regularização do processo de compensação, 

nos termos requeridos à fl. 42, sob pena de indeferimento administrativo 

do mesmo.

Na sequência, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias.

Às providencias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96146 Nr: 8075-08.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAVÃO TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 
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NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO PAVÃO TERRA, Cpf: 

86198025187, Filiação: Asturio Pereira Terra e de Norma Pavão, data de 

nascimento: 25/02/1979, natural de Campo Grande-MS. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de MARCELO PAVÃO TERRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

781631/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.563,19

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97609 Nr: 85-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIJO CONFECÇÕES LTDA, OLIVIA DA 

SILVA BAÚ, SONIA REGINA ALBERT BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FATIJO CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 

03189737000192, atualmente em local incerto e não sabido OLIVIA DA 

SILVA BAÚ, Cpf: 57733554934, Rg: 4.223.214-9, brasileiro(a), casado(a), 

do lar e atualmente em local incerto e não sabido SONIA REGINA ALBERT 

BAÚ, Cpf: 65154428153, Rg: 5686785-6, data de nascimento: 24/11/1965, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97907 Nr: 412-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTO BIELESKI, Cpf: 44862610970, Rg: 

755.887, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Telefone 513-1145. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de fl. 44 e suspendo 

o presente por 90 dias a contar da data do protocolo do requerimento. 

Após, intime-se a parte exequente mediante vista entrega dos autos, para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.Com ou sem 

resposta, devidamente cert i f icados, voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se e expeça-se o necessário.Cumpra-se.Sorriso/MT, 18 

de Junho de 2015

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98910 Nr: 1506-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, RENATO 

CUDINI, WALTER SACILOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 

05239798000142, atualmente em local incerto e não sabido RENATO 

CUDINI, Cpf: 72705434100, brasileiro(a), casado(a), engenheiro civil 

(italiano) e atualmente em local incerto e não sabido WALTER SACILOTTO, 

Cpf: 73397962153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de MURA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, RENATO CUDINIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4027/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 76.999,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99940 Nr: 2638-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR BARBOZA PRATES SCHIMIDT ME, 

JOCEMIR BARBOZA PRATES SCHMDIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCEMIR BARBOZA PRATES SCHIMIDT 

ME, CNPJ: 04497083000127 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOCEMIR BARBOZA PRATES SCHMDIDT, Cpf: 60590696068, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de JOCEMIR 

BARBOZA PRATES SCHIMIDT ME e JOCEMIR BARBOZA PRATES 

SCHMDIDT, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10687/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.213,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136849 Nr: 8973-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY REFINAÇÕES DE MILHO MATO 

GROSSO LTDA ME, RAIMUNDO ILZO DE ALMEIDA, PAULO RAUL TOME 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANY REFINAÇÕES DE MILHO MATO 

GROSSO LTDA ME, CNPJ: 04256992000173, atualmente em local incerto e 

não sabido RAIMUNDO ILZO DE ALMEIDA, Cpf: 53152824149, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido PAULO RAUL TOME RIGO, Cpf: 

19044518020, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

COMPANY REFINAÇÕES DE MILHO MATO GROSSO LTDA ME, RAIMUNDO 

ILZO DE ALMEIDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8746/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.199,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137036 Nr: 9110-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUST E BONETTI LTDA ME, DOGLAS 

BONETTI, ELIAS SILVESTRE FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAUST E BONETTI LTDA ME, CNPJ: 

07151154000123, atualmente em local incerto e não sabido DOGLAS 

BONETTI, Cpf: 00771327935, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ELIAS SILVESTRE FAUST, Cpf: 58866698920, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de FAUST E 

BONETTI LTDA ME, DOGLAS BONETTIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6356/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.349,83

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137047 Nr: 9118-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA, CNPJ: 07821944000179, atualmente em local incerto e não sabido 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, Cpf: 78486386187, brasileiro(a), 

casado(a), administradora, Telefone (66)9 9604-6757 e atualmente em 

local incerto e não sabido EMERSON MENDONÇA LEMES, Cpf: 

54910757104, brasileiro(a), casado(a), administrador, Telefone 99030551. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de MASTER 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, ELIZANGELA GUISOLFI LEMESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2683/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 54.036,91

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 9140-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND E COM DE CABOS MADEIRAS SORRISO 

LTDA, JOSÉ PERAZOLLI, ACARI AMARILDO DA SILVA, CLEUNIR 

PERAZZOLI, FRANCISCA APARECIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IND E COM DE CABOS MADEIRAS 

SORRISO LTDA, CNPJ: 37438249000193, atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ PERAZOLLI, Cpf: 21985464934, Rg: 10R/393/569, 

Filiação: Pedro Perazzoli e Odila Perazzoli, brasileiro(a), natural de Pinheiro 

Preto-SC, casado(a), comerciante, Telefone (49)3522-6072, atualmente 

em local incerto e não sabido ACARI AMARILDO DA SILVA, Cpf: 

22497471215, Filiação: Maria de Lourdes Alves da Silva, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLEUNIR PERAZZOLI, Cpf: 

89340469968, Filiação: Zelmir Reolon e Elide Reolon, data de nascimento: 
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25/03/1958, brasileiro(a), natural de Videira-SC, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCA APARECIDA NUNES, 

Cpf: 08765473825, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de IND E COM 

DE CABOS MADEIRAS SORRISO LTDA, JOSÉ PERAZOLLIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12045/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 26.234,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137085 Nr: 9151-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, KATIA 

CILENE PEREIRA, ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO L K SAUSEN & CIA LTDA, 

CNPJ: 10987764000176 e atualmente em local incerto e não sabido KATIA 

CILENE PEREIRA, Cpf: 82128499100, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ROBERTO 

L K SAUSEN & CIA LTDA, KATIA CILENE PEREIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14384/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 193.854,30

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141864 Nr: 11541-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA TEREZINHA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA TEREZINHA SALVADOR, Cpf: 

65155459168,  Rg:  431.4698-0,  bras i le i ro (a ) ,  casado(a) , 

agricultora/empresaria. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme o informado à fl. 23, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do NCPC. Custas, pela 

executada. Comprovado o pagamento dos honorários advocatìcios à fl. 

26. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 12 de setembro de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado

Sorriso, 11 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142025 Nr: 11624-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSEAS GREGORIO, Cpf: 82534560182, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de OSEAS GREGORIO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015/1450.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.609,22

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142110 Nr: 11705-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBRON VIDRAÇARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HEBRON VIDRAÇARIA LTDA, CNPJ: 

08935070000143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de HEBRON VIDRAÇARIA LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1172/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2015
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.767,13

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142111 Nr: 11706-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FRIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR FRIZZO, Cpf: 32663668027, 

brasileiro(a), casado(a), empresario. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146555 Nr: 2253-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR TEODORO, Cpf: 02994590123, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de JOSIMAR 

TEODORO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 223/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.910,29

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307 Nr: 578-65.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO A. SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELIO ALVES DE LIMA, Cpf: 

05383777806, brasileiro(a), casado(a), médico, Telefone 069-481-2874. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

opor embargos, a penhora dos veículos FORD/KA GL, placa HPN9940 e 

IMP/HEROANKUR 50, placa BJX9316 realizada a fl. 184, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 3017-73.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA - 

OAB:9.955, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI, Cpf: 

41032616920, Rg: 1485659, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do executado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos do art. 535 do NCPC para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Despacho/Decisão: Vistos etc.. Defiro o pleito de fls. 145.Destarte, 

proceda-se com a transferência do valor depositado (fls. 141) para conta 

informada pelo exequente às fls. 145.Após, dê-se vista ao exequente 

para requerer o que de direito.Cumpra-seSorriso/MT, 09 de Setembro de 

2015.

Sorriso, 18 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17847 Nr: 1997-13.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO - FOLHA PRODUTOS AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRO - FOLHA PRODUTOS AGROP. 

LTDA, CNPJ: 01544353000115. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificados(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 
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Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19220 Nr: 3050-29.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA FAVARÃO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA FAVARÃO PINHEIRO, Cpf: 

94378800853, Rg: 12314545-4, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls.76-77, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com 

as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 31 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 6156-23.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELE DOS SANTOS, Rg: 1907590-1, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que não transcorreu o 

prazo disposto no artigo 40, §4º, da lei 6.830/80, determino o retorno dos 

autos ao arquivo provisório.Às providências.Sorriso/MT 17 de junho de 

2014. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49878 Nr: 6317-33.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE PAIVA, Cpf: 

72166312187, Rg: 834.590, brasileiro(a), natural de Moreira Alves-PR, 

convivente, pedreiro, Telefone 3.544-6167. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de JOÃO BATISTA DE PAIVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1023/1024/2003, 1023/1024/2004, 1023/1024/2005, 1023/1024/2006 

(MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.948,79

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49969 Nr: 6328-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TELMO DA SILVA KLAUSS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ TELMO DA SILVA KLAUSS - ME, 

CNPJ: 03074690000111. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme 

demonstrado à fl.93, julgo e declaro extinto o presente processo nos 

termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.Custas, pelo 

executado.Condeno o executado ao pagamento dos honorários 

advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) 

nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com a baixa da penhora realizada às fls. 

68-70, bem como com o levantamento do valor penhorado à fl. 49, 

mediante transferênciaa ser realizada para a conta bancária a ser 

indicada pelo executado, o qual deverá ser intimado para tanto.Na 

sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 31 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 2117-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. - TRANSPORT. REVENDEDOR 

RETALHISTA DE COMBUST. LTDA, JANAINA TATIANI POLETTO, JOSE 

KROMINSKI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 184 de 597



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO HENRIQUE JOSE 

MOSQUERA BONFIM - OAB:10584-PROC.FED.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. R. - TRANSPORT. REVENDEDOR 

RETALHISTA DE COMBUST. LTDA, CNPJ: 02237734000114, atualmente em 

local incerto e não sabido JANAINA TATIANI POLETTO, Cpf: 55445250130, 

Filiação: Fatima Inez Poletto, data de nascimento: 20/12/1974, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido JOSE KROMINSKI, Cpf: 

53986970991, Filiação: Sophia Banak Krominski, data de nascimento: 

30/01/1964, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código: 53229.Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl.59, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 23 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54043 Nr: 4181-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & CIA LTDA, CELSO CANDIDO 

RAMOS, LUZANIRA RODRIGUES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO CANDIDO RAMOS, Cpf: 

33359695968, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos (as) executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 131, no valor de R$ 79,02 (setenta e 

nove reais e dois centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cumpra-se a decisão de fls. 127/128.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 22 de novembro de 2017

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56530 Nr: 6368-10.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL DE AMORIM, Cpf: 52259218172, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 56530.Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl.57, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno a executada ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, restituam-se os valores 

bloqueados ao executado respectivo e arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 01 de fevereiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 6431-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUYTER VARGAS VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUYTER VARGAS VENTURIN, Cpf: 

20756259134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 56708Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 65, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 25 de maio de 2017.Érico de Almeida 

DuarteJuiz de Direito. INTIMO ainda, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e 

oitenta e seis centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2017

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57582 Nr: 6555-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO COHEN VILLAS BOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PORFIRIO COHEN VILLAS BOA, Cpf: 

79838065153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 57582.Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado às fls.88-89, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 31 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57755 Nr: 6630-57.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

04813230000120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, para quendo, opor 

embargos, a penhora realizada dos veículos GM/VECTRA SEDAN 

ELEGANCE placa JYP7139 e FIAT/TEMPRA 16V placa JYT7500 realizada 

as fls. 138, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 4011-23.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES PEREIRA & BAUMANN LTDA, HELGA 

MARIA BAUMANN, ROBSON JONES ROMANQUIO, JOSÉ RODRIGUES, 

ANDERSON ALEX ALVES PEREIRA, SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 

CAUNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVES PEREIRA & BAUMANN LTDA, 

CNPJ: 04019432000103, atualmente em local incerto e não sabido HELGA 

MARIA BAUMANN, Cpf: 63276836149, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ROBSON JONES ROMANQUIO, Cpf: 00513094911, 

Rg: 64972774, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

RODRIGUES, Cpf: 30310032920, Rg: 144447121, Filiação: Alvarina Olinda 

Rodrigues e Arcilio Rodrigues, data de nascimento: 24/08/1953, 

brasileiro(a), natural de Fenix-PR, separado(a) judicialmente, motorista, 

Telefone 66 9997-5467, atualmente em local incerto e não sabido 

SILVANA APARECIDA DOS SANTOS CAUNETO, Cpf: 44855494100, Rg: 

566128, Filiação: Vilson Bueno dos Santos e Juvenilia de Barros dos 

Santos, data de nascimento: 15/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), doméstica, Telefone 66-8127-1360 e atualmente 

em local incerto e não sabido ANDERSON ALEX ALVES PEREIRA, Cpf: 

94155593149, Rg: 1258551-3, Filiação: Waldomiro Alves Pereira e de Seli 

Alves Pereira, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s) para, 

querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Diante do teor da certidão retro, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80704 Nr: 5953-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

LOURDES CAPPELLARI, ZELMIRA IZABEL GIACOMINI CAPPELARI, VALMIR 

BECCHI, EDMILSON CAPELARI MAZZARO, ADELMA LUCIA FRANCO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZELMIRA IZABEL GIACOMINI CAPPELARI, 

Cpf: 41123379149, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO, Cpf: 89058224953, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido EDMILSON CAPELARI MAZZARO, 

Cpf: 61527734900, Rg: 059071213-9, Filiação: Eligio Mazzaro e de 

Lourdes Capelari Mazzaro, data de nascimento: 01/07/1967, brasileiro(a), 

natural de Capitão Leônidas Marques-PR, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido VALMIR BECCHI, Cpf: 

93925549153, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de VISUAL 

MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, LOURDES CAPPELLARIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1703/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.700,30

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86906 Nr: 6375-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, IRACI DONIZETE DE SOUSA, GREICE CRISTINA BORELLA DE 
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SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRACI DONIZETE DE SOUSA, Cpf: 

13383434168, Rg: 35.373, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s) 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora dos veículos HONDA/XLR 125 placa KEH5081 UF GO; 

HONDA/XLR 125 placa KEM2918 UF GO; HONDA/CG 125 TITAN KS placa 

KED2123 UF GO; M.BENZ/L 1313 placa KDD0600 UF GO e FORD/CORCEL 

placa GRD3911 UF GO, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 7087-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISEU JOSE SCHAFER, Cpf: 

84258373915, Rg: 4.509.780-3, Filiação: Aloisio Albino Schafer e de Irasi 

Ana Schafer*, data de nascimento: 21/04/1968, brasileiro(a), natural de 

Chopinzinho-PR, casado(a), comerciante/agricultor,  Telefone 

66-9602-5519. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ELISEU 

JOSE SCHAFER, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3256/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/11/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 508.045,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 7437-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA 

BOSIO LTDA-ME, DORLI STAUD BOSIO, ADELINA STAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIO DE BRINQUEDOS E 

PAPELARIA BOSIO LTDA-ME, CNPJ: 05463910000124, atualmente em local 

incerto e não sabido DORLI STAUD BOSIO, Cpf: 58094636149, Rg: 

13/R-1.650.164, brasileiro(a), casado(a), do lar e atualmente em local 

incerto e não sabido ADELINA STAUD, Cpf: 02079386956, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88358 Nr: 7890-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLAVO SCHIEFELBEIN, Cpf: 

36277924087,  Rg:  601397005,  b ras i le i ro (a ) ,  casado(a) , 

industrial/agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificados(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para efetivação do protesto.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 26 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 215-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ALVES DA GUIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME ALVES DA GUIA FILHO, Cpf: 

32572026104, Rg: 521.259, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Código: 88650Vistos etc.Considerando a sentença 

prolatada à fl. 57, deixo de apreciar o pleito de fl. 60.Cumpra-se conforme 

sentença retro.Intime-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 15 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96288 Nr: 8229-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS DE FREITAS, Cpf: 40535045034, 

Rg: 32.870.00558-2, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de CARLOS 

DE FREITAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20127871/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 98.365,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98909 Nr: 1505-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POST & TAVARES LTDA ME, ROSEMEIRE 

VERCOZA ATAIDE DA SILVA, MOACIR SEBASTIÃO RODRIGUES DA 

SILVA, IVAN MULLER DA SILVA, IVAN TAVARES, ANDRE POST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POST & TAVARES LTDA ME, CNPJ: 

08652070000136, Inscrição Estadual: 133328627, atualmente em local 

incerto e não sabido ROSEMEIRE VERCOZA ATAIDE DA SILVA, Cpf: 

72905255153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MOACIR SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 47912502068, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido IVAN TAVARES, 

Cpf: 58091920920, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ANDRE POST, Cpf: 62982516004, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido IVAN MULLER DA SILVA, Cpf: 57378266000, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de POST & 

TAVARES LTDA ME, ROSEMEIRE VERCOZA ATAIDE DA SILVAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9559/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.636,80

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99937 Nr: 2635-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME, KADINE 

TAINA DE LIMA, MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME, CNPJ: 

04669066000120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

opor embargos, a penhora dos veículos HONDA/NXR 150 BROS ESD de 

placa HPW1296; MERCEDES BENS de placa MAI0728 e GM/CHEVROLET 

D6503 de placa BNT7261 realizada as fls. 30, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99937 Nr: 2635-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME, KADINE 

TAINA DE LIMA, MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KADINE TAINA DE LIMA, Cpf: 

03403834107, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL, Cpf: 41596455187, Rg: 575919, 

Filiação: Dorvalina Zelinda Kempfer e Osvaldo Andir Kempfer, data de 

nascimento: 25/06/1967, brasileiro(a), natural de Santa Izabel do 

Oeste-PR, casado(a), empresária, Telefone 66-9985-7187. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de M.A.K 

FORMEHL E CIA LTDA-ME, KADINE TAINA DE LIMAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6238/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.351,90

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 4748-21.2013.811.0040
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. DE VELAS BRILHANTE 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INDÚSTRIA E COM. DE VELAS 

BRILHANTE LTDA - EPP, CNPJ: 97496400000171. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 101845Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 36, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 23 de janeiro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107333 Nr: 10328-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES, Cpf: 

04509524790, Rg: 10.248.2379, Filiação: Joaquim Benvindo Fernandes e 

de Marcia Figueiredo Fernandes, data de nascimento: 03/06/1974, 

brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, casado(a), médico, Telefone 

3.544-5722. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de GILBERTO FIGUEIREDO 

FERNANDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4669/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.539,25

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136854 Nr: 8978-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, MARIA 

FERREIRA GUIMARÃES DA SILVA, ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, 

CNPJ: 03213272000168, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

FERREIRA GUIMARÃES DA SILVA, Cpf: 36335061104, brasileiro(a), 

viuvo(a), microempresária e atualmente em local incerto e não sabido ANA 

PAULA BEZERRA DOS SANTOS GUIMARÃES, Cpf: 88958205172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, MARIA FERREIRA GUIMARÃES DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2365/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.749,13

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137103 Nr: 9166-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA, CLEBER DA COSTA, JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA, CNPJ: 05754181000165, atualmente em local incerto e 

não sabido CLEBER DA COSTA, Cpf: 64350584234, Rg: 000657609, 

brasileiro(a), casado(a), comercainte e atualmente em local incerto e não 

sabido JOÃO AMBROSIO DA COSTA, Cpf: 36875694922, Rg: 1.702.156, 

Filiação: Adão Alves da Costa e de Bela Ombelina Caetano, data de 

nascimento: 28/04/1960, brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, 

casado(a), vendedor autonomo, Telefone 66 9 9996-2291. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, CLEBER DA 

COSTAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3918/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 376.117,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 137114 Nr: 9175-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, INSOL INTERTRADING DO BRASIL E COMERCIO S/A, 

NOVA GS PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, CNPJ: 07090163000313, Inscrição Estadual: 

13.291.238-4. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de INSOL DO 

BRASIL ARMAZÉNS GERAIS CEREALISTA LTDA, INSOL INTERTRADING 

DO BRASIL E COMERCIO S/AE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5566/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 175.984,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141866 Nr: 11543-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

59308729100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ANTONIO GONÇALVES DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Ação de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 951/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.152,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141878 Nr: 11554-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITURINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VITURINO, Cpf: 50248677187, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de JOSÉ VITURINO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Ação de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015/1283.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.387,26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51340 Nr: 1614-25.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALINA THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA, 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS CODEBELLA - 

OAB:21.969/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Posto isso, RECONHEÇO, por ora, a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA do Município de Sorriso para figurar no polo 

passivo deste cumprimento de sentença, cuja inclusão só ocorrerá após o 

inadimplemento dos demais réus ou o esgotamento das diligências em 

busca de bens destes para satisfação do crédito, dada sua 

responsabilidade subsidiária. No mais, DETERMINO que o autor apresente 

cálculo atualizado da dívida, nos termos da presente decisão, visto que 

ambos os cálculos (autor e réu) utilizaram parâmetros equivocados.

 Condeno o autor em honorários advocatícios de 10% do valor 

controvertido, nos termos do artigo 85, §1º, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17907 Nr: 2105-42.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 3930-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICOLLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B - MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 32441 Nr: 1627-29.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DEL 

GRANDE ALEGRE - OAB:196068

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 4547-39.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAROLINO CEOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 6411-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPORTAS MADEIRAS E PORTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85928 Nr: 5319-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAROLINO CEOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 117508 Nr: 8327-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA URENHA MATTOS, PAULO 

HENRIQUE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GIURNO - 

OAB:165824

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53371 Nr: 3662-54.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEDIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95288 Nr: 7124-14.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIDES GARCIA DA SILVA BRUNEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 289-39.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROCI DE AQUINO PILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003282-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES ASSUNÇAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003282-33.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS ALVES 

ASSUNÇAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por ANTONIO CARLOS ALVES ASSUNÇAO em face de BANCO 

BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 ( 

seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na 

demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de 

terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser confundida com 

o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de manter a liminar concedida, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO)

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)
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NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010341-89.2013.8.11.0040 (A) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença, procedendo o 

Sr. Contador Judicial à atualização do débito, nos termos do artigo 52, II, da 

Lei nº 9.099/95. II - Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, proceda o Sr. Contador Judicial à atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, e retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - 

Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de setembro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA LOPES DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto (Id. 9381300), para querendo, apresentar resposta no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002568-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, 

ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de ação proposta por JORGE DOS SANTOS 

em face de AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO e 

ITAU UNIBANCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada ITAU UNIBANCO S.A 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A empresa reclamada AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO não apresentou 

contestação e não compareceu na audiência de conciliação, sendo 

devidamente intimada. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 
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delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. 

Verifica-se que os documentos do reclamante divergem dos dados que 

estão junto ao contrato demonstrado pelo reclamado. Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR os reclamados a pagar 

solidariamente, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002568-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, 

ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de ação proposta por JORGE DOS SANTOS 

em face de AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO e 

ITAU UNIBANCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada ITAU UNIBANCO S.A 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A empresa reclamada AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO não apresentou 

contestação e não compareceu na audiência de conciliação, sendo 

devidamente intimada. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 
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dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. 

Verifica-se que os documentos do reclamante divergem dos dados que 

estão junto ao contrato demonstrado pelo reclamado. Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR os reclamados a pagar 

solidariamente, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005766-21.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010242-17.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA LIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERRARINI PISONI (REQUERENTE)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANI MARTINS BASTOS (REQUERIDO)

MATTIELO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ERNESTO DESTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI NEGRETTI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000470-52.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000034-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY CRISTINA SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000470-52.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VAIS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS EDISON BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000034-93.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010613-78.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no, prazo 

de 05 dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIELSON SERRA MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002425-21.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no ID nº 

11074386, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DA COSTA MACHADO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002393-16.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS REQUERIDO: ROSICLEIA DA 

COSTA MACHADO Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 
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9.099/95, art. 38). Alega a reclamante, em suma, que ex-mulher Luis 

Carlos Bruck Pereira, atual marido da reclamada. Informa que teve com o 

ex-companheiro dois filhos, um de 7 anos e outro de 4 anos de idade. 

Sustenta que nunca realizou qualquer ato que ofendesse a reclamada ou 

que causasse aborrecimento ou, ainda, que alimentasse qualquer 

sentimento hostil por parte da mesma. No entanto, alega que vem sofrendo 

por parte reclamada agressões verbais, ameaças, xingamentos e 

humilhações constantemente, sendo-lhe proferido palavras vexatórios e 

humilhantes por parte da reclamada sempre que precisa falar com o ex 

companheiro , quando este busca ou deixa as crianças, em sua casa, ou 

quando liga para tratar de assunto relacionado aos infantes. Ressalta que 

isso passou a acontecer depois que seu ex-companheiro passou a 

conviver em união estável com a reclamada. Contudo, informa que em uma 

dessas agressões, ocorrida no dia 10 de janeiro de 2016, a reclamada 

realizou diversas ligações, sem sucesso, para o celular da reclamante e 

quando a mesma percebeu que a reclamante não iria atender o telefone, 

enviou mensagem do celular do Sr. Luis, ofendendo e humilhando a 

Autora, conforme faz prova mensagem inclusa. Narra que os insultos 

também são direcionados aos filhos da reclamante e que diante da 

tamanha provocação e xingamento, registrou boletim de ocorrência 

relatando todos os acontecimentos que vem suportando. Diante disso, 

pede a procedência da ação para condenar a reclamada ao pagamento da 

indenização por dano moral. A parte reclamada apresentou contestação 

alegando que os insultos são recíprocos; que o relacionamento com o 

ex-companheiro iniciou após o término do relacionamento com a 

reclamante; que a reclamante nunca aceitou o fato da reclamada convier 

com seu ex; e que não há se falar em dano moral, pois as pronuncias são 

travadas no auge da discussão entre as partes. A conciliação resultou 

infrutífera. Passo a decidir. Analisados os argumentos das partes e a 

prova produzida, tenho que o pedido merece prosperar. A ofensa a 

reclamante restou configurada nos autos, através da mensagem enviada 

pela reclamada do celular do ex-companheiro da autora, evidenciando 

tamanha agressão por parte da reclamada, ratificando o seu depoimento 

de que procedeu as agressões e xingamentos (áudio 00:43), inclusive 

confirma que encaminhou a mensagem anexada no id 3040567 (áudio 

02:00) e pelo áudio registrado no id 3040556. No texto a reclamada 

proferiu diversas palavras de baixo calão, tais como: “puta barrela”, 

“porca nojenta”, “piranha de quinta”, “puta abandonada largada”, “piranha 

mal amada”, “infeliz gorda dentusca” e “mula infectada”. Além disso, 

constata-se que a mensagem foi enviada do celular do ex-companheiro da 

reclamante o que demonstra a nítida vontade de provoca-la. Ademais, 

conduta da reclamada além de ofensiva foi ameaçadora, pois além de 

xingar a reclamante ainda a ameaçou de tirar a guarda de um dos filhos 

para ser criado por ela e, ainda xingou o outro de “mal criado”. Vejamos: 

“O LUIS VAI PEGAR A GUARDA DESSE MENINO E VC VAI FICAR COM 

ESSE MAL CRIADO QUE TEM AÍ IGUAL SEU TIPINHI” No caso em tela, a 

despeito do alegado pela reclamada de que algumas das desavenças 

foram provadas inicialmente pela reclamante, a responsabilidade pelo 

encaminhamento das mensagens ofensivas e grosseiras é injustificável. 

Com efeito, muito embora reconheça que a situação vivenciada pela 

reclamada possa ter fragilizado sua conduta, não é possível ignorar, 

igualmente, o sofrimento e perturbação da reclamante com a situação 

relatada na exordial, em práticas robustamente comprovadas. Vê-se, 

claramente, que as mensagens encaminhadas pela reclamante expõe a 

reclamante, de forma lamentável, agressiva e desproporcional, certamente 

ultrapassando o mero dissabor do dia a dia, pois além de tê-la agredido 

como mulher, a humilhou de forma grosseira como mãe. Assim, a prática 

denota que a reclamada extravasou todos os limites do bom senso, 

atingindo a honra da reclamante e, inclusive, sua credibilidade de mãe, não 

havendo nos autos nada que justifique a conduta exacerbada da 

demandada. Destarte, tenho por configurado o nexo causal entre a 

conduta da demandada e o evento danoso, sendo indubitável a existência 

de lesão a direito de personalidade da reclamante, conforme art. 12 do 

Código Civil e, portanto, ensejando a caracterização do dano moral. Nesse 

caso o dano moral é in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais 

elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto 

à ocorrência de prejuízo concreto. Posto isso, passamos à conclusão, 

com a fixação do quantum devido a título de danos morais, cabe destacar 

que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, 

a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela reclamante, foi resultante da 

conduta da reclamada ao desferir palavras grosseiras, ofensivas e de 

baixo calão, atingindo a honra da reclamante, inclusive a sua credibilidade 

como mãe, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou a 

reclamante. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulados na inicial, para o 

fim de CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 27 de 

novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL FRANCISCO HONORATO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

RECLAMANTE acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 05 de JULHO de 2017, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando 

ciente que o não comparecimento na audiência implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011220-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUCIELLI MARASCA (REQUERENTE)

RODRIGO FROHLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011220-28.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1003445-13.2017.8.11.0040 (M) Acolho a justificativa de ausência 

apresentada pela reclamante conforme ID 10153355, razão pela qual 

redesigno a audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo 

Sistema PJE e, após, intimem-se as partes, com as advertências legais. 

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 17:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003539-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHENET E CHENET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003539-92.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-33.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMANQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 18:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005829-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ZARICHTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003662-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003662-56.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11574019, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC1000516-41.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA SOARES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 04 de ABRIL de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164831 Nr: 7247-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

IVANILDO BACELAR DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. WALTER DJONES RAPUANO, PARA 

QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS, SOB PENA D EBUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156610 Nr: 7322-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

A fim de se evitar a violação dos princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa, defiro o pedido de Vistas formulado pelo Ilustre Advogado de 

defesa Dr. DENER FELIPE FELIZARDO, pelo prazo legal

Às providências, façam-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 156610 Nr: 7322-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. DENER FELIPE 

FELIZARDO, DE QUE FOI DEFERIDO O PEDIDO DE VISTAS FORMULADO, 

PELO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176632 Nr: 7001-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Jose Francisco de Azevedo 

Pontes para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do 

calculo de pena de fl.127.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163665 Nr: 11341-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMAR SCHWAMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU 

- OAB:185765

 Processo: 11341-61.2016.811.0040 (Código: 163665)

VISTO/EM.

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e Jecrim (atuação do 

mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em comento para o dia 

07/02/2018, às 08:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Intimem todos.

Comunique o juiz deprecante.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público e Defensória Pública.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163665 Nr: 11341-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMAR SCHWAMBACH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU 

- OAB:185765

 Processo: 11341-61.2016.811.0040 (código 163665)

VISTOS/TF

Indefiro o pedido de redesignação contido à fl. 33, visto que no dia 

08/02/2018 a pauta de audiências desta Vara Criminal possui 32 (trinta e 

duas) oralidades designadas, impossibilitando, portanto, a redesignação 

para referida data.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169085 Nr: 2830-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte ré 

acerca da audiência designada para o dia 01/03/2018 às 17h:30min nesta 

Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177763 Nr: 7673-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA LEÃO, AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 7673-48.2017.811.0040

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)

AUTOR(ES): E. C. L. e AUTORIDADE POLICIAL

RÉU(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: José Carlos Pereira da Silva, brasileiro(a), Endereço: Sem 

Qualificação

Cidade: Sorriso-MT, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

por todo conteúdo da decisão de fl. 16, mas precisamente acerca da 

aplicação das seguintes medidas protetivas: 1) O ofensor não poderá 

portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor 

não poderá aproximar – se da ofendida, de seus familiares ( com exceção 

de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500( 

quinhentos ) metros (art 22, III, “a”, da Lei n° 11340/2006). 3) Ofensor não 

poderá ter contato com a ofendida, seus familiares ( com exceção de 

eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art 22, III, “b”, da lei n° 11340/2006). 4) O ofensor não 

poderá frequentar a casa aonde a vítima reside a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida ( art 22, III, “e” , da Lei 

11340/2006). 5) Encaminhe – se a ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento ( art 23, I e 

IV, da Lei n. 11340/2006).

 RESUMO DA INICIAL: A declarante conviveu com o suspeito por 

aproximadamente por 02 (dois) meses. Desde o inicio do relacionamento o 

suspeito já demonstrava ser bastante agressivo, por conta do ciúme 

doentio, a declarante já sofreu várias agressões, não registrou B.O, por 

que o Suspeito a ameaçava dizendo "QUE MATARIA A DECLARANTE, 

CASO REGISTRASSE B.O". A declarante terminou o relacionamento no dia 

31/0/2017 e que o suspeito saiu de sua residência com destino a 

rodoviária, falando que iria embora, mas não conseguiu ir embora, 

alegando não ter conseguido viajar devido a falta de documentação. O 

suspeito voltou até a residência da declarante e ficou conversando (...) 

quando a declarante pediu para o suspeito ir embora e o mesmo ficou 

louco e agrediu a declarante (...) deixando a declarante bem machucada. 

A declarante deseja representar criminalmente em desfavor de J.C.P. da 

S. e deseja Medidas Protetivas.(...).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em Plantão Judiciário Trata - se de medidas 

protetivas a ELIANE CRISTINA LEO , pela suposta prática de do crime 

descrito no artigo 129 e 147 do Decreto Lei n.2848/40, tendo por suspeito 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Após 

vistas ao Ministério Público , mediante ato ordinário por ordem deste juízo, 

este quedou - se inerte. A seguir , vieram - me os autos conclusos. É o 

sucinto Relatório. fundamento e Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifico a presença " fumus boni iuris" , consubstanciado na suposta 

prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher ( art 5° , da lei n° 

1340/2006), face o contido nas declarações constantes no Pedido de 

Providências Protetivas, bem como o " periculum in mora", haja vista a 

possibilidade de reiteração na prática delitiva. Assim sendo , tenho por 

bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de 

urgência : 1) ofensor não poderá portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, 

da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor não poderá aproximar - se da 

ofendida, de seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) 

e das testemunhas, no limite mínimo de 500( quinhentos ) metros (art 22, III, 

"a", da Lei n° 11340/2006). 3) O ofensor não poderá ter contato com a 

ofendida, seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art 22, III, "b", da lei n° 

11340/2006).4) O ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima 

reside a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida ( 

art 22, III, "e" , da Lei 11340/2006). 5) Encaminhe - se a ofendida e seus 

dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 

atendimento ( art 23, I e IV, da Lei n. 11340/2006).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2017.

Lidiane Dias de Campos Maraschin

Gestora Judiciária

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 7673-48.2017.811.0040

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)

AUTOR(ES): E. C. L. e AUTORIDADE POLICIAL

RÉU(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: José Carlos Pereira da Silva, brasileiro(a), Endereço: Sem 

Qualificação

Cidade: Sorriso-MT, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

por todo conteúdo da decisão de fl. 16, mas precisamente acerca da 

aplicação das seguintes medidas protetivas: 1) O ofensor não poderá 

portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor 

não poderá aproximar – se da ofendida, de seus familiares ( com exceção 

de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500( 

quinhentos ) metros (art 22, III, “a”, da Lei n° 11340/2006). 3) Ofensor não 

poderá ter contato com a ofendida, seus familiares ( com exceção de 

eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art 22, III, “b”, da lei n° 11340/2006). 4) O ofensor não 

poderá frequentar a casa aonde a vítima reside a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida ( art 22, III, “e” , da Lei 

11340/2006). 5) Encaminhe – se a ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento ( art 23, I e 

IV, da Lei n. 11340/2006).

 RESUMO DA INICIAL: A declarante conviveu com o suspeito por 

aproximadamente por 02 (dois) meses. Desde o inicio do relacionamento o 

suspeito já demonstrava ser bastante agressivo, por conta do ciúme 

doentio, a declarante já sofreu várias agressões, não registrou B.O, por 

que o Suspeito a ameaçava dizendo "QUE MATARIA A DECLARANTE, 

CASO REGISTRASSE B.O". A declarante terminou o relacionamento no dia 
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31/0/2017 e que o suspeito saiu de sua residência com destino a 

rodoviária, falando que iria embora, mas não conseguiu ir embora, 

alegando não ter conseguido viajar devido a falta de documentação. O 

suspeito voltou até a residência da declarante e ficou conversando (...) 

quando a declarante pediu para o suspeito ir embora e o mesmo ficou 

louco e agrediu a declarante (...) deixando a declarante bem machucada. 

A declarante deseja representar criminalmente em desfavor de J.C.P. da 

S. e deseja Medidas Protetivas.(...).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em Plantão Judiciário Trata - se de medidas 

protetivas a ELIANE CRISTINA LEO , pela suposta prática de do crime 

descrito no artigo 129 e 147 do Decreto Lei n.2848/40, tendo por suspeito 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Após 

vistas ao Ministério Público , mediante ato ordinário por ordem deste juízo, 

este quedou - se inerte. A seguir , vieram - me os autos conclusos. É o 

sucinto Relatório. fundamento e Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifico a presença " fumus boni iuris" , consubstanciado na suposta 

prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher ( art 5° , da lei n° 

1340/2006), face o contido nas declarações constantes no Pedido de 

Providências Protetivas, bem como o " periculum in mora", haja vista a 

possibilidade de reiteração na prática delitiva. Assim sendo , tenho por 

bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de 

urgência : 1) ofensor não poderá portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, 

da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor não poderá aproximar - se da 

ofendida, de seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) 

e das testemunhas, no limite mínimo de 500( quinhentos ) metros (art 22, III, 

"a", da Lei n° 11340/2006). 3) O ofensor não poderá ter contato com a 

ofendida, seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art 22, III, "b", da lei n° 

11340/2006).4) O ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima 

reside a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida ( 

art 22, III, "e" , da Lei 11340/2006). 5) Encaminhe - se a ofendida e seus 

dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 

atendimento ( art 23, I e IV, da Lei n. 11340/2006).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2017.

Lidiane Dias de Campos Maraschin

Gestora Judiciária

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 7673-48.2017.811.0040

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)

AUTOR(ES): E. C. L. e AUTORIDADE POLICIAL

RÉU(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: José Carlos Pereira da Silva, brasileiro(a), Endereço: Sem 

Qualificação

Cidade: Sorriso-MT, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

por todo conteúdo da decisão de fl. 16, mas precisamente acerca da 

aplicação das seguintes medidas protetivas: 1) O ofensor não poderá 

portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor 

não poderá aproximar – se da ofendida, de seus familiares ( com exceção 

de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500( 

quinhentos ) metros (art 22, III, “a”, da Lei n° 11340/2006). 3) Ofensor não 

poderá ter contato com a ofendida, seus familiares ( com exceção de 

eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art 22, III, “b”, da lei n° 11340/2006). 4) O ofensor não 

poderá frequentar a casa aonde a vítima reside a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida ( art 22, III, “e” , da Lei 

11340/2006). 5) Encaminhe – se a ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento ( art 23, I e 

IV, da Lei n. 11340/2006).

 RESUMO DA INICIAL: A declarante conviveu com o suspeito por 

aproximadamente por 02 (dois) meses. Desde o inicio do relacionamento o 

suspeito já demonstrava ser bastante agressivo, por conta do ciúme 

doentio, a declarante já sofreu várias agressões, não registrou B.O, por 

que o Suspeito a ameaçava dizendo "QUE MATARIA A DECLARANTE, 

CASO REGISTRASSE B.O". A declarante terminou o relacionamento no dia 

31/0/2017 e que o suspeito saiu de sua residência com destino a 

rodoviária, falando que iria embora, mas não conseguiu ir embora, 

alegando não ter conseguido viajar devido a falta de documentação. O 

suspeito voltou até a residência da declarante e ficou conversando (...) 

quando a declarante pediu para o suspeito ir embora e o mesmo ficou 

louco e agrediu a declarante (...) deixando a declarante bem machucada. 

A declarante deseja representar criminalmente em desfavor de J.C.P. da 

S. e deseja Medidas Protetivas.(...).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em Plantão Judiciário Trata - se de medidas 

protetivas a ELIANE CRISTINA LEO , pela suposta prática de do crime 

descrito no artigo 129 e 147 do Decreto Lei n.2848/40, tendo por suspeito 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Após 

vistas ao Ministério Público , mediante ato ordinário por ordem deste juízo, 

este quedou - se inerte. A seguir , vieram - me os autos conclusos. É o 

sucinto Relatório. fundamento e Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifico a presença " fumus boni iuris" , consubstanciado na suposta 

prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher ( art 5° , da lei n° 

1340/2006), face o contido nas declarações constantes no Pedido de 

Providências Protetivas, bem como o " periculum in mora", haja vista a 

possibilidade de reiteração na prática delitiva. Assim sendo , tenho por 

bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de 

urgência : 1) ofensor não poderá portar qualquer tipo de arma ( art 22, I, 

da Lei n. 11340/2006). 2) O ofensor não poderá aproximar - se da 

ofendida, de seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) 

e das testemunhas, no limite mínimo de 500( quinhentos ) metros (art 22, III, 

"a", da Lei n° 11340/2006). 3) O ofensor não poderá ter contato com a 

ofendida, seus familiares ( com exceção de eventuais filhos do casal) e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art 22, III, "b", da lei n° 

11340/2006).4) O ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima 

reside a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida ( 

art 22, III, "e" , da Lei 11340/2006). 5) Encaminhe - se a ofendida e seus 

dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 

atendimento ( art 23, I e IV, da Lei n. 11340/2006).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2017.

Lidiane Dias de Campos Maraschin

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125590 Nr: 2757-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte ré a 

fim de que apresente suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249881 Nr: 16519-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DA SILVA BATISTA, 

STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:MT13431/B, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Vistos. O acordo de fls. 270/272 fora firmado pelo autor e pela parte 

demandada STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda., 

inclusive, pelo que consta do item “6”, com o cumprimento do acordo, nada 

mais haveria que reclamar dos demais demandados, que não assinaram a 

aludida avença. Dentro desse contexto, o acordo fora assinado pelos 

respectivos advogados, uma vez que, tanto na procuração “ad judicia” 

subscrita pela parte autora (fl. 19) como na outorgada pela demandada 

que firma o acordo (fl. 193-verso), se depara com poderes para transigir. 

No entanto, a assinatura do digno advogado da empresa demandada que 

firmou o acordo é mera cópia reprográfica. (...) Posto isso, INTIMEM-SE as 

partes subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem 

o acordo original, onde conste a chancela original do digno advogado que 

representa a demandada STS – Sociedade de Terceirização de Serviços 

Ltda. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 10141-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254805 Nr: 20525-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcio Leite de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265412 Nr: 28760-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1834-60.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI MARTINS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para obstar, por parte 

da demandada, a adoção de qualquer das medidas anunciadas no 

comunicado de débito de fl. 24, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 14h30min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Por oportuno, ante 

a palpável hipossuficiência técnica da parte demandante, DEFIRO o pedido 

de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270818 Nr: 1846-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o número de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da demandada 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A., na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136122 Nr: 6350-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDO RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178249 Nr: 20376-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Depois, considerando que a penhora “Bacenjud” fora apenas 

parcialmente frutífera, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos 

sistemas Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com 

o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, acerca da pesquisa Renajud, o registro de alienação fiduciária 

impede que a penhora recaia sobre o veículo placa OBM-0293. Afinal, por 

tal garantia, o veículo em questão não pertencem à parte executada.

 No mais, o veículo placa OAQ-5517 possui anotação de restrição judicial, 

de modo que possui preferência, na expropriação, para outra execução.

 Depois, no que tange à pesquisa Infojud, se trata de pesquisa que já fora 

realizada, como se vê às fls. 91/92, inclusive, em relação ao Exercício 

2017, Ano-Calendário 2016, de modo que INDEFIRO o aludido pleito.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188278 Nr: 5211-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, CESAR ANTONIO RICCIARDI, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, acerca da pesquisa Renajud, os veículos encontrados 

possuem anotação de restrição judicial, de modo que possuem 

preferência, na expropriação, para outra execução.

Depois, no que tange à pesquisa Infojud, se trata de pesquisa que já fora 

realizada, como se vê às fls. 91/92, até o Exercício 2016, Ano-Calendário 

2015, de modo que, nesta oportunidade, apenas promoveu-se a juntada 

do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016. Contudo, também não se mostrou 

frutífera a pesquisa em questão.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248778 Nr: 15595-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA RODRIGUES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, KATIA GORETT 

DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 Vistos.

MOISES BENEDITO DA SILVA ingressou com a presente demanda em face 

de ANGELITA RODRIGUES ANTUNES, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 56/57).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 56/57, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 56/57, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

Honorários advocatícios como acordado.

Como já transcorreu o prazo previsto para cumprimento do acordo 

(04/01/2018 – fl. 56) e também houve manifestação expressa da parte 
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demandada de quitação da dívida (fls. 59/60), INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, informar se houve o total cumprimento do 

acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Se transcorrer “in albis” o prazo para manifestação da parte autora ou se 

informar a quitação, OFICIE-SE ao CRI de Tangará da Serra/MT para, no 

prazo de 15 dias, proceder à baixa da averbação feita na matrícula do 

imóvel por conta da decisão de fls. 35/38 (Matrícula n. 13.281).

 Após o trânsito em julgado e cumprimento da determinação anterior, com 

a informação expressa ou tácita de quitação, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Caso haja alguma manifestação da parte autora em relação ao 

descumprimento da obrigação, CONCLUSOS para análise do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254512 Nr: 20302-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

37/37-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

2.550,70 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269935 Nr: 989-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER NOEZONAZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

Considerando a decisão encaminhada pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme se vê às fls. 293/296-verso, 

ENCAMINHE-SE cópia da aludida decisão ao Juízo deprecado para que 

seja cumprido o que ali fora determinado.

No mais, até mesmo para que fique devidamente esclarecido o produto 

que fora colhido até o momento, como requerido às fls. 287/288, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá emitir certidão circunstanciada, nos termos da 

decisão de fls. 220/224-verso e de fls. 238/242, sobre o período em que a 

colheita esteve sob o talante do embargado.

Dessa feita, vale dizer que, doravante, as atividades serão regidas pelo 

comando inserto na decisão de fls. 293/296-verso.

ADITE-SE a carta precatória.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER , JAMES MATTHEW 

MERRILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a correlata diligência independe de intervenção do juízo e 

que a própria parte pode buscar a informação, INDEFIRO o pedido de fl. 09 

item “c”.

A sentença de fl. 71-verso, mantida pelo acórdão de fl. 139-verso/141, 

determina a desconsideração da personalidade jurídica da demandada 

Ympactus Comercial Ltda., estendendo todas as responsabilidades 

decorrentes da respectiva sentença aos seus sócios administradores: os 

demandados Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeller. Dessa 

feita, a referida sentença e acórdão não fazem qualquer menção ao Sr. 

James Matthew Merril.

 Logo, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição a fim de 

excluir do polo passivo da demanda o Sr. James Matthew Merril.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes e as qualificações dos demandados Carlos Roberto 

Costa e Carlos Nataniel Wandezeller, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199989 Nr: 14796-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que DECLARO rescindido o contrato pactuado entre as 

partes.Ainda, CONDENO a parte demandada ao ressarcimento da quantia 

de R$ 2.925,00, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo 

desembolso.Considerando que houve a sucumbência recíproca (afinal, a 

parte autora decaiu quanto ao pleito de danos morais), CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, devendo a parte demandada arcar 

com 66,66% dessa quantia, e o restante, no que tange apenas às custas, 

ficará a cargo da parte autora. Contudo, condenação essa suspensa com 

relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Mesmo 

havendo sucumbência recíproca, não haverá como condenar a parte 
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autora nos honorários advocatícios na medida em que, simplesmente, a 

parte demandada não se fez presente nos autos, ou seja: não contratou 

advogado.Vale dizer que a porcentagem acima fixada levou em 

consideração a confrontação entre a quantidade de pleitos formulados 

pela parte autora e aqueles em que sagrou-se vitoriosa.DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, 

inciso I, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142617 Nr: 2053-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA 

MELLO, CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, Renata Barcaro - 

OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.610, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS 

PONTES - OAB:OAB/MT 12414, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.614-B, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da procuração de fls. 

2585/2586, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa tão-somente para intimar os advogados de ATILANIO ALBINO 

DA SILVA para ciência da decisão de fls. 2531/2535-verso que julgou os 

embargos declaratórios, parte final a seguir transcrita. DECISÃO: "(...) Bem 

por isso, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte 

demandada. No que toca ao pleito de parcelamento das despesas 

referente à complementação da perícia (fls. 2.461/2.462-verso), formulado 

por Atilânio Albino da Silva, veja-se que não se trata de parte na vertente 

demanda, tal qual fora indeferida a sua intervenção como assistente 

litisconsorcial, de modo que o aludido peticionante carece de interesse 

processual para a pretensão em questão, bem como para o depósito dos 

honorários periciais complementares. Ademais, no que toca à informação 

de que fora Atilânio Albino da Silva que promoveu o pagamento dos 

honorários periciais antes requeridos, a verdade é que o recibo de 

pagamento dos honorários periciais apresentados no bojo da própria 

petição de fls. 2.461/2.462-verso dá conta que “o pagamento foi feito por 

ATILÂNIO ALBINO DA SILVA, em nome do Requerido JOSÉ EUSTÁQUIO 

DE ALMEIDA MELO”. Ou seja, assim o fez em nome do demandado José 

Eustáquio, e não em nome próprio. Bem por isso, INDEFIRO o pleito de fls. 

2.461/2.462-verso, para intimação do perito. PROSSIGA-SE com o 

cumprimento da decisão de fls. 2.411/2.425. ÀS PROVIDÊNCIAS".

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270492 Nr: 1537-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEKF, GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/07.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja Patrícia Eliane 

Kochchann.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela partes requerentes, contudo, anotando-se serem estas 

beneficiárias da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235969 Nr: 2539-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DE SOUZA, TELMA CRISTINA LEANDRO DE 

SÁ SANTOS, RAFAEL MATIAS LEANDRO DE SÁ, DJAMILA MARIA 

LEANDRO DE SÁ, BRUNO JORGE LEANDRO DE SÁ, IKARO GABRIEL 

LEANDRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito restou concluso para sentença, todavia, analisando o 

pedido formulado na inicial verifico que se trata de retificação de registro 

civil, devendo portanto, serem juntados aos autos os referidos 

documentos que se pretende retificar.

Observo ainda, que no pedido de fls. 12/13 não consta requerimento para 

alteração do nome da avó paterna do Sr. Marcilei de Sá Goterra, contudo, 

vejo que este se trata de herdeiro relacionado nos autos em apenso, bem 

como que foi aportado aos autos o instrumento de procuração 

devidamente outorgada (fls. 26).

Posto issso, converto o feito em diligência, para que o advogado dos 

requerentes seja intimado para juntar as certidões de nascimento dos 

requerentes bem como manfiestar acerca da inclusão no pedido inicial em 

relação ao herdeiro Marcilei de Sá Goterra.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 17004 Nr: 3547-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Posto isso, DETERMINO a cessação da obrigação alimentar em favor de 

Maria de Lourdes Mendes de Oliveira em razão do óbito desta, para tanto, 

OFICIE-SE ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), a fim de que 

suspenda o desconto de prestação alimentar do benefício do Sr. João 

Dolores de Castro.No mais, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para 

que, no prazo de 10 (dez), informe eventual existência do valor de R$ 

1.561,67 (mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete 

centavos) na conta bancária de titularidade de Maria de Lourdes Mendes 

de Oliveira, CPF nº 836.370.791-00, conta poupança nº 42114-2, agência 

2086. Em caso positivo, PROCEDA-SE com a transferência dos 
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respectivos valores junto ao Banco Bradesco, agência 1249-1, conta 

corrente nº 0014784-2, de titularidade de João Dolores de Castro, portador 

do CPF nº 461.001.561-72.Custas pela parte requerida, todavia, DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Após, voltem os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136789 Nr: 11462-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o petitório retro, razão pela qual, determino:

I - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, do imóvel indicado às fls. 

356/358.

II – Intime-se o Município de Tangará da Serra a fim de que seja anotada a 

penhora e a restrição de transferência, no respectivo cadastro Imobiliário;

III – Intime-se ainda a Imobiliária Jardim Itália para que proceda com a 

anotação da penhora e restrição de transferência do respectivo imóvel 

penhorado;

 IV – Após, INTIME-SE a executada para, no prazo legal, manifestar sobre 

a referida penhora e avaliação.

V - Realizada a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de expropriação 

(CPC, art. 685, parágrafo único).

VI – Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246114 Nr: 13691-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACQ, EMQG, EMQG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos em apenso 

tombados sob o código nº 246115, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252829 Nr: 19083-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAA, AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos 334 e 

344 do Código de Processo Civil.

5. INTIME-SE a psicóloga e assistente social deste Juízo, Sra. Valéria 

Clementina Martinazzo e Sra. Ângela Raquel dos Santos, para realizar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, estudo psicossocial na residência das partes, 

bem como juntamente com Amanda Apolinario Nascimento, a fim de 

diagnosticar quanto a supostos sinais de deterioração da figura paterna, 

violência moral e psicológica, em razão da conduta da genitora, bem como 

se há indícios da referida alienação parental, por parte de qualquer dos 

genitores.

A equipe técnica deverá diligenciar as informações quanto a eventual 

possibilidade de alienação parental em relação a Amanda Apolinario 

Nascimento, junto a parentes, vizinhos ou outros conhecidos.

Deverão ainda ser aplicados, pela psicóloga deste Juízo, testes 

comportamentais com relação a Amanda Apolinario Nascimento.

6. Com a juntada do relatório psicossocial, abro vista ao Ministério Público 

para, querendo, manifestar.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170000 Nr: 11121-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário 

proposta por Norma Candida da Silva e Outro em relação aos bens 

deixados pelo falecimento do Sr. Adilson Xavier Brandão.

Com a inicial foram juntados declaração de hipossuficiência, documentos 

pessoais do viúvo e dos herdeiros (fls. 10/14), atestado de óbito e 

documentos pessoais do de cujus (fls. 16/21), documentos do único bem 

objeto da partilha (fl. 22), certidões negativas de débitos fiscais das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 25/27), além da 

certidão negativa de inexistência de testamento (fl. 28).

Verifico ainda pelas alegações dos requerentes que todos os herdeiros 

são maiores e capazes e estão de comum acordo com a partilha de bens.

Outrossim, insta consignar que compete ao inventariante, meeiro e 

herdeiros promover as diligências necessárias quanto a juntada do termo 

de renúncia, seja este por termo judicial ou por escritura pública, razão 

pela qual não merece prosperar o pedido no item 2 de fl. 05-verso.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do CPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável;

3. INDEFIRO o item 2 do pedido de fl. 05-v.

4. Nomeio inventariante o herdeiro Lucas da Silva Brandão, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 5. Intime-se o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) Termo Judicial de Renúncia de herança, conforme requerido dos autos, 

devendo ser realizado pela viúva meeira em favor do herdeiro;

b) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 256991 Nr: 22279-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID WERLE WIEDERKEHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Alvará Judicial para Levantamento de Seguro DPVAT 

proposta por Ingrid Werle Wilderkehr.

Considerando que parte autora aportou petitório à fl. 19, informando o 

óbito da interditanda, entendo que a extinção do presente feito por perda 

do objeto é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte requerente, todavia, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260588 Nr: 25266-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MORES, IRES LEOPOLDINA DA SILVA 

MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MATHEUS GUSTAVO MORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.2. Recebo a inicial na 

forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 do CPC, 

considerando que as partes são maiores, capazes e estão de acordo com 

a partilha amigável.3.INDEFIRO o pedido de alvará judicial para 

transferência do veículo pertencente ao espólio.4.Nomeio inventariante o 

herdeiro Aguinaldo Vicente Segura, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso. 5. Intime-se o inventariante para aportar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: a) Certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;c) Certidões negativas de 

débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal.Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos 

para homologação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263805 Nr: 27512-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os presentes Embargos de Terceiro, considerando a disposição 

contida nos artigos 677 e 319, ambos do CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Outrossim, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser 

oportunizado à parte contrária o direito a resposta, para após analisar o 

pedido liminar, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do embargado pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“(...) Liminar que será apreciada após a citação. Possibilidade, 

considerando a extensão dos efeitos da medida e ausência de prejuízo 

maior porque a apreciação deve ocorrer após o prazo da resposta. 

Agravo com seguimento negado por manifestamente improcedente”. 

(TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70022669634, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, 

Julgado em 17/01/2008).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

APRECIAÇÃO A SER REALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO - LEGALIDADE 

- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROVIDO.

Ao magistrado é lícito reservar-se a apreciar o pedido de tutela antecipada 

após a contestação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento do juiz acerca do pleito formulado. Se não houve juízo de 

mérito na instância inferior, a esta Corte recai a vedação de apreciar o 

pedido liminar, sob pena de supressão de instância.” (TJMS, Turma: 

Terceira Turma Cível , Feito: Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - Campo 

Grande, Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli).

 Posto isso, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270297 Nr: 1378-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMR, VMR, ICM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, determino:I - Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.II. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Com a juntada da contestação, venham-me os 

autos conclusos para análise da tutela de urgência.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257437 Nr: 22649-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA, OAB/MT 10.186 para regularizar sua representação processual, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245751 Nr: 13361-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Machado da Costa 

Junior - OAB:5682, Nalian Borges Cintra Machado - OAB:14.100

 Certifico que considerando o recibo de peticionamento de fls. 87v a 

contestação de fls. 89/125 é tempestiva, assim nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140844 Nr: 148-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTDC, ITM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.142v, Intimo a 

parte autora, para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25820 Nr: 2090-91.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 05/05/2017, sem manifestaçãopor parte do exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165017 Nr: 3380-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fl. 52, intimo a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156999 Nr: 5613-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória com 

diligência infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255806 Nr: 21262-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOMINGOS MARCELO, LUCIANA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Certifico que, tendo em vista a devolução da CP com diligência infrutífera, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196789 Nr: 12266-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS, VALTENIR 

JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, DILIAN COSTA 

OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, OSMAR ARCIDO MAGGIONI - OAB:1012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Mandado de Penhora expedido nos 

autos nº. 0001378-67.2013.5.23.0002, em trâmite do Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Tangará da Serra/MT, foi realziada PENHORA NO ROSTO 

DESTES AUTOS pelo Sr. Oficial de Justiça Guilherme Almeida Galdeani, a 

fim de garantir o pagamento do montante de R$ 86.282,97 (oitenta e seis 

mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) nos autos 

da ação trabalhista já mencionada. Desse modo, intimo as partes para se 

manifestarem a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141185 Nr: 514-82.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO APARECIDO GALLEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:MG:91.045

 Certifico que o Alvará Eletrônico nº. 380278-7/2018 foi expedido em 01º 

de fevereiro de 2018, no importe de R$ 2.896,13 (dois mil oitocento e 

noventa e seis reais e rteze centavos, em favor de Magalhães Sociedade 

de Advogados.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121012 Nr: 187-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI, ANDERSON 

MELLO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Leonardo Rossato - OAB:36.779-PR, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico que, em razão do desarquivamento dos autos, intimo o Dr. 

Anderson Mello Roberto, a manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110472 Nr: 500-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAO BELO-IND. COM. PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GRAO BELO-IND. COM. PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$119,35, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

09 de agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166362 Nr: 5766-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIVALDO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NERIVALDO DONATO, Cpf: 

32818998115, Rg: 389210, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, II, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas 

e formalidades necessárias.Importante acentuar que os honorários 

advocatícios fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro 

momento possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo 

necessário, acaso formada a angularização processual, a convalidação 

do referido arbitramento. Como não houve a angularização processual, 

não há que se falar em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2014.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20453 Nr: 3831-40.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES 

TANGARÁ, NILTON ANGELO FRARE, DÉCIO TADEU FRARE, IZIDORO 

PRIMO FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:50768/RS, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MARCELO PESSOA - OAB:OAB/MT 6.734, SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - 

OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUREA CHRISTINA SOUZA 

FARIA - OAB:10.225 OAB/MS, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT, MÁRIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR - OAB: 

9891-B OAB/MT

 Processo n.º 3831-40.2002 (Cód. 20453)

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro em sua integralidade, devendo ser expedido o 

necessário para o seu atendimento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167070 Nr: 6975-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MASSAROLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUPERMERCADO MASSAROLI LTDA, 

CNPJ: 24970816000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 
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desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$561,51, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

26 de abril de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167111 Nr: 7051-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERGENTINO JOSE FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PERGENTINO JOSE FEDRIGO, Cpf: 

12668060915, Rg: 613856, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários advocatícios, diante da não 

angularização processual.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas 

as formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro 

de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236505 Nr: 3295-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LINO DA SILVA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO LINO DA SILVA II, Cpf: 

00176468129, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 252-11.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTO DE CAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO AUGUSTO DE CAMPOS 

CARDOSO, Cpf: 09903961855, Rg: 15931521, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, tendo em vista que houve a citação do 

executado anteriormente à quitação do débito, condeno este ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, no quantum de 5% sob 

o valor da causa, devidamente corrigido.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Consigno, desde 

já, que não sendo recolhidas às custas no prazo legal, deverá ser 

efetuada a necessária anotação à margem da distribuição.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 20 de agosto de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2239-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DAS GRAÇAS DINIZ PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2239-48.2008 (Cód. 103399)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 
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parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 150, intime-se a parte autora, conforme fl. 

155, para conhecimento do levantamento dos valores efetuados nos 

autos.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 3714-39.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE ORLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

NEWTON TARUFI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Processo n.º 3714-39.2008 (Cód. 104903)

VISTOS, ETC.

Considerando que o digníssimo perito nomeado por esta magistrada 

informou que já prestou assistência médica à autora, com o desiderato 

que evitar futura e certa alegação de nulidade revogo a nomeação de 

outrora, devendo o especialista ser intimado acerca da presente, com o 

devido agradecimento do juízo pela atenção e disponibilidade 

demonstrada.

Em decorrência, nomeio o Dr. Murilo Fernandes Lima para realizar o ato 

pericial, devendo o mesmo ser intimado no endereço constante à fl. 761, 

nos mesmos termos já determinado no feito.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133816 Nr: 3814-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADAVEL PEREIRA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3814-86.2011 (Cód. 133816)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para emenda da petição inicial de cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135828 Nr: 11389-48.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DE LIMA, MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 11389-48.2011 (Cód. 135828)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155730 Nr: 4347-74.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4347-74.2013 (Cód. 155730)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e considerando que a novel sistemática 

processual o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior 

Instância, proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se 

os autos ao Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, 

observando as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166056 Nr: 5175-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5175-36.2014 (Cód. 166056)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 112/116, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 119/121.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202277 Nr: 16588-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUSA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16588-12.2015 (Cód. 202277)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, ratifico a decisão de 

fls. 35/36 e, em sequência determino ao Sr. Gestor que expeça-se o 

necessário para cumprimento do aludido decisório.

Por conseguinte, diante da necessidade de colheita de prova testemunhal, 

no intuito de comprovar a condição de rurícola da parte autora, designo 

audiência para o dia 20 de março de 2018, às 15h45min.

Finalmente, considerando que a perita outrora nomeada não está mais 

disponível para realização de pericias, nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior, clinico geral, para a realização do ato.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54814 Nr: 4390-55.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LAURENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 136/2006 (Cód. 54814)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório fls. retro, observando os termos do inciso I do artigo 534 NCPC, 

especificamente o que atine ao número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 4732-32.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIOMAR FERREIRA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLESIOMAR FERREIRA DA SILVA 

SANTOS, Cpf: 78521106149, Rg: 29460468, Filiação: Maria Aprecida da 

Silva e Dornetil Marques dos Santos, data de nascimento: 18/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Britania-GO, solteiro(a), vendedor, Telefone 

99886363. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de agosto de 2015.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6999-69.2010 (Cód. 128087)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para emenda da petição inicial de cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143853 Nr: 3405-76.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3405-76.2012 (Cód. 143853)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido deixou transcorrer in albis 

o prazo para apresentar contestação de mérito.

Em decorrência, convalido as provas produzidas no processo, na medida 

em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de 

restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a sentença fora 

anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148249 Nr: 8119-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 8119-79.2012 (Cód. 148249)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148251 Nr: 8121-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 8121-49.2012 (Cód. 148251)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148826 Nr: 8749-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE ALMEIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8749-38.2012 (Cód. 148826)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 130, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 129.

Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154995 Nr: 3607-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALISBURY INFORMATICA LTDA, REJANE 

FERREIRA HARTMANN, EDUARDO AZAMBUJA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALISBURY INFORMATICA LTDA, CNPJ: 

05271966000187, atualmente em local incerto e não sabido REJANE 

FERREIRA HARTMANN, Cpf: 66629861000, brasileiro(a), solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido EDUARDO AZAMBUJA JUNIOR, 

Cpf: 49000705053, separado(a) judicialmente, piloto privado agricola, 

Telefone 065 326 5666. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$568,15, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157147 Nr: 5765-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, EDER HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 17.338, 

ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5765-47.2013 (Cód. 157147)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 180/184, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 187.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164794 Nr: 2962-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANCARLO LUIZ BORGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEANCARLO LUIZ BORGMANN, Cpf: 

00418104905, Rg: 68202507, Filiação: Vernos Luiz Borgmann e Cleusa 

Sehn Borgmann, data de nascimento: 23/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Marechal Candido Rondon-PR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$135,21, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165747 Nr: 4628-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR ZANINI, Cpf: 00712726829, Rg: 

12584051, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Processo n° 4628-93.2014 (Cód. 165747)VISTOS, 

ETC.Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do 

débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, inciso I do CPC, que o feito 

será extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a 

obrigação. Corroborando, trago a colação o magistério do mestre Nelson 

Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita obra Código de Processo 
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Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. p. 1075, in verbis:A 

norma trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao 

“mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria atinente à 

especificação do processo de execução, mas que guarda similitude com o 

CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do processo de 

execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito.Sem custas e honorários 

advocatícios, diante da não angularização processual.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 1º de março de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171268 Nr: 12729-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182844 Nr: 802-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DA SILVA, Cpf: 

57073406100, Rg: 219.116-6, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$77,30, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

6 de junho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198626 Nr: 13710-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMIL ANIBAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 13710-17.2015 (Cód. 198626)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 123/125, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 128.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203009 Nr: 17077-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17077-49.2015 (Cód. 203009)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 161/164, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fls. 166/167.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228765 Nr: 17416-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PRATES CHAPARRO, MARCIA 

PRATES CHAPARRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA PRATES CHAPARRO, Cpf: 

83516263172, Rg: 1149595-2, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIA PRATES CHAPARRO - ME, CNPJ: 

02438321000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 1.985,79, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 

do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]Transitada em julgado nesta data para o exequente, em 

decorrência da renuncia ao prazo recursal, providencie-se a intimação do 

executado, para fins de ciência da presente e recolhimento das 

custas.Decorrido o prazo recursal e não havendo recolhimento das 

custas, anote-se as margens da distribuição, e posteriormente, expeça-se 

o necessário para o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58479 Nr: 140-42.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOACIR MARASCA, Cpf: 34751785087, 

Rg: 3024454021, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Proceda-se ao levantamento de 

eventual penhora, se for o caso.Custas processuais e honorários pela 

parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução (art. 20, 

§ 3°, do CPC).Preclusa a via recursal, arquive-se mediante a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da Serra, 20 de janeiro de 

2012.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES JUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145884 Nr: 5592-57.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BORGES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5592-57.2012 (Cód. 145884)

VISTOS, ETC.

Considerando o descumprimento do comando judicial, intime-se o 

requerido para se manifestar nos termos do artigo 485, § 6º, do NCPC e, 

após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152812 Nr: 1474-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. MICHELAN CHIMELLO ME, DARLEY 

GARCIA MICHELAN CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): D. G. MICHELAN CHIMELLO ME, CNPJ: 

05910049000103 e atualmente em local incerto e não sabido DARLEY 

GARCIA MICHELAN CHIMELLO, Cpf: 61638498172, Rg: 17124603, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$693,90, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

11 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160937 Nr: 11194-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMEDES VENANCIO DE FREITAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINAMEDES VENANCIO DE FREITAS-ME, 

CNPJ: 07034088000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.24.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163891 Nr: 1347-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM 

BELO, Cpf: 87994143849, Rg: 8731991, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$408,73, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante informado à fl. 38-v.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Em tempo, 

intime-se o exequente para que recolha o valor da diligência realizada pelo 

Oficial de Justiça, indicado à fl. 35.Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2016.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 1648-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO, 

Cpf: 20624204120, Rg: 199 095. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$99,07, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166161 Nr: 5373-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WINCK YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERLEY WINCK YAMAMOTO, Cpf: 

29569737115, Rg: 1.889187, Filiação: Tkehiko Yamamoto e Rosvida Winck 

Yamamoto, data de nascimento: 20/09/1964, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 
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honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$157,07, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]Outrossim, defiro o desentranhamento das CDAs exequendas, 

conforme requerido no petitório retro, devendo ser efetuada a substituição 

por cópia.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

15 de agosto de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166452 Nr: 5939-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEIDE ALVES DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSINEIDE ALVES DE GODOY, Cpf: 

96414804134, Rg: 1.426.256-8, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora 

autonoma. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$107,81, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 12.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2016.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166618 Nr: 6229-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOELI DA SILVA, Cpf: 83154280120, Rg: 

841.400, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Isento de custas e despesas 

processuais.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 24 de fevereiro de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171824 Nr: 13435-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES KELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175458 Nr: 17399-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178323 Nr: 20446-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BERCO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 181432 Nr: 23527-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE SIQUEIRA GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181882 Nr: 23993-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joari Teixeira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181920 Nr: 24017-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182565 Nr: 367-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA COLACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182569 Nr: 375-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALBERTO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182572 Nr: 381-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENY BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182576 Nr: 389-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANE DE OLIVEIRA ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182578 Nr: 393-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182580 Nr: 397-86.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182877 Nr: 866-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, 

Cpf: 26815500845, Filiação: Cleonice de Oliveira Souza e Antonio Persio 

de Souza, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$76,23, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184030 Nr: 2018-21.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184648 Nr: 2444-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185708 Nr: 3314-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186012 Nr: 3563-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PALMEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188777 Nr: 5686-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA MARIA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189279 Nr: 6066-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA FLORES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189362 Nr: 6165-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191406 Nr: 7802-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192136 Nr: 8548-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA CUSTODIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEIA CUSTODIA DE ASSUNÇÃO, 

Cpf: 39648273120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$188,94, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 16.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238415 Nr: 5761-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

07957875882, Rg: 17568953, Filiação: Antonieta Benedita de Jesus e 

Manoel Hermelino de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.08.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 8331-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON VICENTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON VICENTE RIBEIRO, Cpf: 

28113799168, Rg: 1348274, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 31.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109874 Nr: 167-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA, 

Cpf: 11113740159, Rg: 15.988.930.-, Filiação: Caio Pereira Gonzaga e 

Carmem Pereira Gonazaga, data de nascimento: 27/07/1951, brasileiro(a), 

natural de Batatais-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$344,80, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

8 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109909 Nr: 211-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLINDO CASOLA, Cpf: 24721414053, 

Rg: 2.005.096.661, Filiação: Jose Casola e Frida Koegler Casola, 

solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$1.044,05, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

24 de maio de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110276 Nr: 748-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ XAVIER GEROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO LUIZ XAVIER GEROLIN, Cpf: 

02355056846, Rg: 13665053, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.No tocante aos honorários advocatícios, entendo que 

somente podem ser fixados definitivamente por ocasião da sentença, seja 

de embargos seja de extinção pelo pagamento, como no caso dos autos, 

pois, o arbitramento constante no despacho inicial tem caráter apenas 

provisório, ou seja, nessa fase preliminar não integrarão ao montante 

executado e demais encargos legais. Corroborando, trago a colação o 

seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, litteris:[...]TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Por derradeiro, tendo em vista que 

houve a citação do executado anteriormente à quitação do débito, 

condeno este ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

valor fixado previamente no despacho inicial, qual seja 5% sobre o valor 

da causa, devidamente corrigido.Transitada em julgado, ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

19 de junho de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130361 Nr: 66-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARLOS ANGOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 222 de 597



PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL CARLOS ANGOLA, Cpf: 

53121651153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2015.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130608 Nr: 296-88.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALISBURY INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALISBURY INFORMATICA LTDA, CNPJ: 

05271966000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$183,71, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 7550-15.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO CRESTINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141225 Nr: 555-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONE TEREZINHA WESTERHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 555-49.2012 (Cód. 141225)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141904 Nr: 1255-25.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

CNPJ: 00078459000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 
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no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.429,59, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143033 Nr: 2512-85.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSA ANA MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2512-85.2012 (Cód. 143033)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150973 Nr: 11082-60.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

CNPJ: 00078459000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$420,77, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151571 Nr: 147-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., 

SEBASTIÃO LUCIO MOREIRA, LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO LUCIO MOREIRA, Cpf: 

13078208834, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA, Cpf: 32616953153, 

Rg: 5022810, Filiação: Nair Dosualdo Gramulha e Carmo Gramulha, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$5.040,30 de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

12 de setembro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151900 Nr: 508-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOJIVAR CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 
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FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 508-41.2013 (Cód. 151900)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 95/97, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 101.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163219 Nr: 74-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO BORGES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVINO BORGES RIBEIRO, Cpf: 

03899950100, Rg: 212.799, Filiação: Derssi de Andrade Riseiro e Dercilia 

de Almeida Rosa, data de nascimento: 20/02/1946, brasileiro(a), natural de 

Itumbiara-GO, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico que fora 

informada a quitação do débito.Acerca do assunto, dispõe o art. 794, 

inciso I do CPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério do mestre Nelson Nery Junior, o qual leciona em sua escorreita 

obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª 

ed. p. 1075, in verbis:A norma trata da extinção da pretensão executória, 

que equivaleria ao “mérito” do processo de execução. Trata-se de matéria 

atinente à especificação do processo de execução, mas que guarda 

similitude com o CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a extinção do 

processo de execução com julgamento do mérito.(g.n)ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.No mais, 

arquivem-se os autos, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Importante acentuar que os honorários advocatícios fixados 

na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento possuem 

apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, acaso 

formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

fa lar  em honorár ios advocat íc ios.Publ ique-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2014.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166139 Nr: 5329-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALLYTON MATIAS MONTEIRO, Cpf: 

02978428112, Rg: 20649088, Filiação: Francisco Matias, data de 

nascimento: 16/03/1989, brasileiro(a), natural de Salgueiro-PE, casado(a), 

comerciante e advogado, Telefone 9915 03339. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$59,72, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167105 Nr: 7039-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

CNPJ: 00078459000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$196,54, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 
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2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173413 Nr: 15098-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 15098-86.2014 (Cód. 173413)

VISTOS, ETC.

Inicialmente recebo a emenda a inicial de fl. 310.

No mais, considerando o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181603 Nr: 23715-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMELIA TEREZINHA SATTLER GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016, 

intimo a parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182559 Nr: 363-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARTINS DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAIAS MARTINS DE LANA, Cpf: 

76317013187, Rg: 11196610, Filiação: Jose Martins de Lana e Maria Vieira 

de Lana, data de nascimento: 09/03/1976, brasileiro(a), natural de Tangara 

da Serra-MT, Telefone 3326-2896. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$96,93, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2016.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184987 Nr: 2646-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016, 

intimo a parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189273 Nr: 6060-16.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016, 

intimo a parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238655 Nr: 6074-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA ORNELAS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEMIA ORNELAS BARBOZA, Cpf: 
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01316625117, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$166,14, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 08.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 269167 Nr: 157-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 157-92.2018 (Cód. 269167)VISTOS, ETC.Inicialmente, com 

fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2018, às 13h30min, a qual se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Intime-se a parte 

autora da designação da audiência supra, na pessoa de seu advogado 

(artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, com antecedência mínima de 40 dias 

do ato supra, advertindo-a que o prazo para contestação passará a fruir 

de acordo com as regras do artigo 335, incisos I, II e III, da lei processual, 

conforme o caso concreto.Esclareço que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de advogado, a 

menos que este possua procuração com poderes para negociar ou 

transigir, situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3.Com o aporte aos autos 

da peça contestatória e sendo nela arguido fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora, dentre quaisquer das matérias 

relacionadas no artigo 337 do NCPC, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo legal, se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei 

processual.Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266250 Nr: 29351-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIELLE APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 29351-74.2017 (Cód. 266250)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS 

ajuizada por MARIELLE APARECIDA CUSTÓDIO em face do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA, ambos qualificados nos autos.Analisando os 

autos, vislumbro que facultada a emenda à peça vestibular, a requerente 

em atendimento ao decisum, manifestou-se contrária à realização de 

audiência de tentativa de conciliação e mediação.Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos.É o Relatório.Decido.Inicialmente, com fulcro no artigo 

334 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de abril de 2018, às 13h15min, a qual se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos.Intime-se a parte autora da designação da audiência 

supra, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e 

intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante legal, com 

antecedência mínima de 40 dias do ato supra, advertindo-a que o prazo 

para contestação passará a fruir de acordo com as regras do artigo 335, 

incisos I, II e III, da lei processual, conforme o caso concreto.Esclareço que 

as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de advogado, a menos que este possua procuração com 

poderes para negociar ou transigir, situação em que a presença do 

autor/requerido será dispensada, ressaltando que se tratando o requerido 

de pessoa jurídica de direito público interno, deve ser intimado perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, 

§3º) , intime-se a parte requerente para que, no prazo legal, se manifeste, 

nos termos dos artigos 350 e 351 da lei processual.Por fim, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiár ios.Int imem-se.Ciência ao Ministér io Públ ico.  Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 3352-37.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DA COSTA VALE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3352-37.2008 (Cód.104513)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179331 Nr: 21378-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21378-73.2014 (Cód.179331)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105686 Nr: 4439-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4439-28.2008 (Cód. 105686)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000114-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000114-41.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA - MATO 

GROSSO, representado por seu presidente CLAUDINEI EDUARDO 

PEREIRA em face do PREFEITO MUNICIPAL, Fábio Martins Junqueira e 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe. Sustenta o impetrante que a 

autoridade coatora não efetuou o pagamento das férias no prazo previsto 

o artigo 71 da Lei Complementar 006/94 para os servidores Mario 

Hoffmann e Nivaldo Ribeiro, os quais usufruíram suas férias em dezembro 

de 2017. Outrossim, os servidores públicos municipais que usufruem 

férias em janeiro de 2018 não receberam o pagamento de férias no prazo 

estabelecido na legislação municipal, sendo eles Celeste Costa Souza 

Seibel, Geisibel Camargo dos Santos, Ivone Celis Pereira, Noemia Ferreira 

da Silva, Paula Silva Batista, Luciene de Oliveira Pinho Bulhões, Valquíria 

Cabral da Silva, Fátima Rodrigues Moreira, Edisel Pereira dos Santos e 

Lucineide Fernandes de Oliveira. Assim, pugna o impetrante pela 

concessão de medida liminar para que a autoridade coatora efetue o 

pagamento das verbas referente às férias dos servidores públicos 

municipais pendentes de pagamento. Com a exordial vieram documentos. É 

o relato necessário. Fundamento e decido. Considerando-se que a 

pretensão apresentada na inicial no que tange a tutela de urgência se 

refere ao pagamento de férias aos servidores públicos que o impetrante 

representada, inviável a concessão de liminar, nos termos do artigo 7º, § 

2º, da Lei nº 12.016/09, vez que tal dispositivo da lei de regência veda 

expressamente a concessão de liminar em mandado de segurança, que 

vise pagamento de qualquer natureza a servidor público. Art. 7 Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2 Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Nesse 

Sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE 

SEGURANÇA SENTENÇA CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA 

A SERVIDOR VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da 

sentença concessiva da segurança é imediata, específica ou in natura, 

isto é, mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz. 

Inaplicabilidade do art. 730 CPC. Transitada em julgado a decisão 

concessiva da segurança, os valores devidos serão pagos medicante 

inclusão em folha de pagamento. Precedentes do Colendo STJ. 2. Não 

comporta execução provisória a sentença concessiva da segurança nas 
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hipóteses em que vedada a concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 

12.016/09). Abstenção de aplicação de teto salarial. Medida que implica 

liberação de recursos e pagamento de vantagem pecuniária a servidor 

público. Vedação à concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A I :  2 0 3 0 0 6 4 7 1 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, eis que vedada no 

presente caso, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias, inclusive, 

instruindo cópia da comprovação da notificação dos impetrantes, seja por 

meio eletrônico, diário oficial ou correspondência. Além disso, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000114-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO A SER 

EXPEDIDO, DEVENDO RECOLHER O VALOR MEDIANTE GUIA PRÓPRIA - 

site TJMT.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000097-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ACCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-05.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: EVERTON ACCO IMPETRADO: 

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, O artigo 321 do 

Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial “apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito” o juiz 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 dias. No 

caso dos autos, considerando que o impetrante não juntou qualquer 

documentação pessoal, necessário apresentar emenda ao pedido para 

colacionar seus documentos, bem como comprovante de endereço aos 

autos para análise do pedido inicial. Assim, intime-se o impetrante para 

sanar a irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele pessoalmente, nos termos 

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem 

os autos conclusos para deliberação. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 30 de janeiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000064-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VILANOVA (IMPETRANTE)

ANTONIO ARRUDA PEREIRA (IMPETRANTE)

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

LEIVALDI FERREIRA SOARES (IMPETRANTE)

VICENTE DE PAULO SILVA (IMPETRANTE)

CELIO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DELVINO MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ERONILDO ASSUNCAO (IMPETRANTE)

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ISRAEL RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

AGNALDO EUGENIO GALDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1000064-49.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: AGNALDO EUGENIO GALDINO, 

ANTONIO ARRUDA PEREIRA, ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO, 

CELIO NUNES DE OLIVEIRA, DELVINO MARTINS DE SOUZA, ELIEZER 

MOREIRA DOS SANTOS, ERONILDO ASSUNCAO, GILMAR ALVES DE 

OLIVEIRA, ISRAEL RIBEIRO DA SILVA, JOSE ALVES VILANOVA, 

LEIVALDI FERREIRA SOARES, VICENTE DE PAULO SILVA IMPETRADO: 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA, 

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Preliminarmente a 

análise do pedido id 11310511, dando conta de descumprimento da ordem 

de progressão ao servidor Eronildo Assunção e postulando a execução 

do preceito cominatório já aplicado, determino seja oficiado ao Município 

impetrado para apresentar informações detalhadas da situação funcional 

do servidor mencionado para fins de comprovação do cumprimento do 

julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de majoração da multa já aplicada, 

informando a data do cumprimento integral da decisão. Comunicada a data 

de cumprimento oportunize-se ao impetrante a emenda quanto ao 

cumprimento de sentença, no que tange ao preceito cominatório. 

Apresentada as informações ou certificado o decurso do prazo para tanto 

colha-se o parecer do Ministério Público e então, voltem-me conclusos 

para deliberação. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8580 Nr: 1138-88.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 intimação do advogado da exequente, na pessoa do seu advogado para 

apresentar memória atualizada do débito, atentando-se para a amortização 

realizada nos termos do acordo celebrado a fls. 142/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203243 Nr: 17302-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABULO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578/A-MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, efetuar o preparo e 

retirada da carta precatória expedida à Comarca de Cuiabá-MT, para 

citação do requerido, devendo, após retirá-la, comprovar em 30 dias a 

distribuição dela no juizo deprecado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9825 Nr: 132-12.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, RAQUEL 

MACHADO SANTANA, REMÍGIO DURIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANGEL GARCIA PINHEIRO DA COSTA - OAB:OAB/MT: 

20449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO DIAMANTINO-MT - OAB:, HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

MARCOS ANTONIO MENDEIROS DA SILVA - OAB:5.423B, TELMA DE 

MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Intimação do advogado dos executados Remígio Durival Momesso e Maria 

Ladi Nogueira Momesso, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 

466,10 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), mais 

TABELA E no valor de R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos), cujo 

valores devem ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a 

ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao 

remanescente), juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como 

ao pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

13,50, (treze reais e cinquenta centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do 

Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos os respectivos comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20522 Nr: 3901-57.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ, NORBERTO BARUFFALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, WILSON DALTO 

- OAB:1 682-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO OFICIO ORIUNDO DO CARTORIO DE 1º OFICIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS DE TANGARA DA SERRA ACOSTADO AS FLS. 1054 DOS 

AUTOS, NO´PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 57263 Nr: 6719-40.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MILTON FALAVINHA, NELIR FÁTIMA 

JACOBOWSKI GEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769, Luis Emidio Dantas Júnior - OAB:7400, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482, MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A

 Intimação do advogado da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao pagamento do saldo devedor das CUSTAS 

PROCESSUAIS no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 128,24 

(cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), cujo valores devem 

ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no 

SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao remanescente), 

juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento 

das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais 

e quarenta e cinco centavos), devendo este último valor ser depositado na 

conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168011 Nr: 8392-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS no 

valor de R$ 1.260,34 (mil duzentos e sessenta reais e trinta e quatro 

centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 1.301,74 (mil trezentos 

e um reais e setenta e quatro centavos), cujo valores devem ser 

recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE 

www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao remanescente), juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais e quarenta 

e cinco centavos), devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos 

comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142509 Nr: 1931-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT
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 Intimação do advogado da parte executada do saldo devedor das 

CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 

152,27 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), cujo 

valores devem ser recolhidos em guias próprias ao FUNAJURIS, (Guias a 

ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e Taxas final ao 

remanescente), juntando-as aos autos devidamente recolhidas. Bem como 

ao pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 

100,45, (cem reais e quarenta e cinco centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 10.4126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos os respectivos comprovantes. Intimo ainda de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de 

Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162864 Nr: 14593-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DAHRAN ZANATTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA, ROYAL & 

SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A, RAFAEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

GUSTAVO SANTOS DOMINGUES - OAB:57.446, JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI - OAB:45.071-A, JOÃO MARCELO MAXIMO RICARDO DO 

SANTOS - OAB:260.454, KEILA MANANGÃO - OAB:327.408-A, RONDON 

BRASIL VIEGAS - OAB:OAB/RJ 141.424, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - 

OAB:OAB/MT 5.255

 Intimação dos advogados da parte requerida Seguros Sura S/A e Rafael 

Correa para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, do saldo devedor das 

CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), cujo valores devem ser recolhidos em guias 

próprias ao FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – 

Custas e Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador 

não oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270679 Nr: 1729-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLES ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Arca Fomento Agrícola S/A 

em desfavor de Salles Armazéns Gerais Ltda. EPP, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266939 Nr: 29828-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA NOGUEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Cuida-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por 

Lerivan Alves Barbosa, em desfavor de Fabiola Nogueira Barros, 

objetivando o cumprimento da Nota Promissória n.º 001 de fl. 

16.Inicialmente, concedo a parte exequente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código 

de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se 

detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo 

do valor das custas processuais devidas.Cite(m)-se o(s) executado(s) 

para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 3 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(s) 

executado(s).Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263747 Nr: 27476-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por José Alves dos Santos 

em face de Ympactus Comercial Ltda ME, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, no tocante ao pedido de exibição de documentos, oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando o relatório 

financeiro/contábil em nome do autor, bem como extrato das contas 

existentes no CPF/nome dos autores.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Por fim, ante os documentos apresentados às fls. 13 e 60, concedo a 
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parte autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados 

pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265033 Nr: 28448-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Odair José Ribeiro de 

Oliveira em face de Ympactus Comercial Ltda ME, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, no tocante ao pedido de exibição de documentos, oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando o relatório 

financeiro/contábil em nome do autor, bem como extrato das contas 

existentes no CPF/nome dos autores.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Por fim, ante os documentos apresentados à fl. 13, concedo a parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados pelos 

artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270181 Nr: 1247-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEYSON DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Destarte, sendo a inicial clara ao definir como residência/domicílio do 

autor a cidade Nova Marilândia/MT, a qual pertence à Comarca de 

Arenápolis/MT e não esta comarca, de rigor o declínio da competência 

deste Juízo para aquele, o que deve ser feito de ofício.Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex officio, de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Arenápolis/MT, 

para onde determino a remessa deste feito.Intime-se e se cumpra, com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270381 Nr: 1452-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por Reggiane Maria Flausino em desfavor de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando a peça inaugural, constata-se que o requerente pretende o 

cancelamento de protesto por entender que a duplicata mercantil fora 

emitida ilegalmente, contudo, não há pedido nos autos para desconstituir o 

título.

Outrossim, consta dos autos que Calidiam de Souza é sacador da 

duplicata mercantil levada a protesto (fl. 32), sendo o requerido 

responsável pela cobrança do título.

Assim, intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar as irregularidades apontadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270927 Nr: 1925-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando aos autos, verifica-se que a natureza da demanda e a 

atividade empresarial fornecem indícios de que a empresa 

requerida/embargante possuí condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu funcionamento regular.

Mencionado fato é corroborado pelo extrato do sistema Renajud que 

segue anexo, onde constata-se a existência de 31 (trinta e um) veículos 

em nome da empresa requerente.

Outrossim apesar da requerente alegar que enfrenta dificuldades 

financeiras, colacionou aos autos documentos antigos, datados de maio 

de 2014 e fevereiro de 2016, que não demonstram a atual situação da 

empresa.

Além disso, analisando detidamente a memoria de cálculo juntada à fl. 27, 

tem-se a utilização de juros compostos e multa de 10% (dez por cento) 

para a atualização do débito. Contudo, não consta dos títulos a aplicação 

de multa por inadimplemento.

Assim, intime-se a requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, que não possui condições e arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º), bem como para que ratificar os valores que serão cobrados, 

mediante a aplicação de juros simples e sem o computo de multa, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 6427-21.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056, VICENTE ANTONIO DE MELO - OAB:6.731-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS : oportunidade na qual o exequente deverá ser intimado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito para 

prosseguimento da ação.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1514 Nr: 266-15.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LIMA ANDRADE, IRENE MACHADO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266747 Nr: 32758-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO ADALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de 

Rosalvo Adalberto de Moraes, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, 

alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fl. 17).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269863 Nr: 922-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consórcios Ltda. em face de Anderson Gheller 

Froehlich, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 14/15).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212935 Nr: 4426-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça. diligenciei ao endereço indicado nos dias, 11 13, 15, 18 e 

19 20 e 28 de dezembro por 02 vezes cada dia em horários diferentes, e 

ali sendo, não foi possível proceder as INTIMAÇOES dos requeridos pois 

encontrei a casa fechada, acionei o interfone e ninguém atendeu fui 

informado por um vizinho, o qual não quis se identificar que tinha vários 

dias, que não era vista as pessoas que ali reside e talvez se encontrava 

em viagem. retornei nos dias, 10 11 15 e somente no dia, 22 de janeiro 

após diligenciar por 02 vezes é que encontrei e procedi as INTIMAÇOES 

dos requeridos: GERALDO NAVARRO DE MORAES, e SUELY 

RAVAGNANI DE MORAES, tbem foram Intimados como Representantes 

legais , da Empresa: S. R DE MORAES $ CIA LTDA ME, tudo conforme o 

teor do mandado os quais após ouvirem a leitura exararam suas notas de 

cientes e receberam a contrafé que lhes ofereci. Realizada as diligencias 

complementares autorizadas pela advogada da parte autora. Dra. Rafaella 

seja ela intimada a efetuar o depósito no valor de R$ 625.00 ( seiscentos e 

vinte e cinco reais) a ser depositado por meio de guia disponibilizada no 

link http:// arrecadação . tjmt. Jus. Br# guia diligencia / deposito indicando 

este oficial de Justiça, Manoel Reis Cangussu Ribeiro, para o recebimento 

dos valores, tudo conforme o que determina o provimento 7/ 2017 de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191177 Nr: 7642-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR Por oportuno, esclareço que o valor de R$ 36,74 (trinta e 

seis reais e setenta e quatro centavos) destinados ao custeio das 

despesas de diligências não foram suficientes para custear a totalidade 

destas. Assim, somando-se os atos complementares que foram 

necessários com fito de cumprir a finalidade do mandado, solicito da parte 

autora para que esta proceda à complementação de R$ 110,22 (cento e 

dez reais e vinte e dois centavos) referente a 03 (três) diligencias 

complementares realizadas na área urbana. Quantia esta que deverá ser 

d e p o s i t a d a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2091 Nr: 747-41.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETMARI BARRIOS DE MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20647/O, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a carta 

precatória juntada nos autos às folhas 784/785, devolvida sem 

cumprimento, face o decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204388 Nr: 18263-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOULART PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222672 Nr: 12171-79.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25.276-PR

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de 

fls.290/300, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168301 Nr: 8783-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHOSIMAX SAMPAIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES 

- OAB:OAB/MT 18323, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como informar quanto ao cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262057 Nr: 26334-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Considerando-se a tempestividade da petição de fl. 38, concedo ao autor 

o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação da mora do requerido, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 16610-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que até a presente data a 

parte ré, apesar de devidamente citada pelo oficial de justiça, conforme 

folhas 32, sendo o referido mandado juntado aos autos em 20/09/2017, 

não apresentou resposta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255329 Nr: 20923-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ, 

CAROLINA ENTRINGER, BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO FILHO - OAB:34516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar, no prazo legal, o endereço atualizado 

da requerida Carolina Entringer, tendo em vista que a correspondência foi 

devolvida com a informação mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que não foi juntado cópia do(s) 

comprovante(s) de pagamento(s) da(s) conta(s) indicada(s) pela parte 

autora, sendo certo que somente a indicação de que aderiu/ativou uma ou 

diversas contas da denominada pirâmide, por si só, não comprova a 

relação contratual com a requerida.

Além disso, a requerente não comprovou seu domicílio, uma vez que o 

comprovante de fl. 15 encontra-se em nome de pessoa estranha aos 

autos.

Outrossim, o documento de fl. 12 se encontra ilegível.

Posto isso, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265453 Nr: 28786-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIELLE APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Merielle Aparecido Custódio em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual.

Assevera o autor que realizou contrato junto com a requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, apesar da notificação extrajudicial de fl. 18.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 faz-se 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

requerida.

É o relato necessário.Fundamento e decido.

Inicialmente, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos a 

integralidade do acórdão, consta da parcialidade das cópias o dispositivo, 

no qual constata-se que atribuiu-se parcialmente provimento ao apelo, tão 

somente para distribuir os valores concertes a indenização por dano moral 

coletivo.

Com fundamento no artigo 396 e seguintes, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A EXIBIÇÃO pretendida, devendo a parte requerida dar sua 

resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 do 

Código de Processo Civil.

Assim, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem 

como o seu advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001 

para que, querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 306 do Código de Processo Civil.

Consigna-se que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Por fim, concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária, 

nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1720-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO, JVRB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No presente caso o pleito visa levantamento de alvará judicial de recursos 

sucessórios deixados pelo falecido Divanildo Belarmino, sendo, por certo 

que indispensável à inclusão de todos os herdeiros no polo ativo da ação.

Assim, intime-se a parte requerente para inclusão dos demais herdeiros 

no polo ativo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela parte autora, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266643 Nr: 29562-13.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 

PENINSULA INTERNACIONAL LTDA, LAVORO COMERCIAL LTDA, 

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada 

por Ananda Barreto Cortes em desfavor Lontano Transportes 

Rodoviários, Península Internacional Ltda., Lavoro comercial Ltda. e 

Fertilizantes Tocantins S/A, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222019 Nr: 11681-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por DHM 

Engenharia e Construção Ltda. em face de Luana Souza Costa, 
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objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fls. 79/02.

Intimada, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, a 

requerida quedou-se inerte.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265029 Nr: 28440-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA INES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Josina Inês de Almeida 

em face de Ympactus Comercial Ltda ME, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, no tocante ao pedido de exibição de documentos, oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando o relatório 

financeiro/contábil em nome do autor, bem como extrato das contas 

existentes no CPF/nome dos autores.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Por fim, ante os documentos apresentados à fl. 13, concedo a parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados pelos 

artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261593 Nr: 26067-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando aos autos, verifica-se que a natureza da demanda e a 

atividade empresarial fornecem indícios de que a empresa 

requerida/embargante possuí condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu funcionamento regular.

Mencionado fato é corroborado pelo extrato do sistema Renajud que 

segue anexo, onde constata-se a existência de 44 (quarenta e quatro) 

veículos em nome da empresa requerida, sendo 31 (trinta e um) deles livre 

de ônus.

Outrossim, apesar de alegar que enfrenta situação financeira agravada, 

não colacionou aos autos nenhum documento comprobatório para tanto.

Além disso, não consta dos autos anuência/autorização de David Ruelis 

para oferta do o veículo Marcopolo/Volare placa: NJD3980 como garantia, 

uma vez que estranho aos autos.

Assim, intime-se a requerida/embargaante para comprovar, no prazo de 

15 (quinze) dias, que não possui condições e arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º), sob pena de indeferimento da inicial de embargos à 

ação monitória, bem como para que colacione aos autos 

anuência/autorização para oferta de garantia de veículo em nome de 

terceiro ou oferte outro bem em garantia, caso queira.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, reputo necessário que o autor colacione aos autos a 

matrícula sob n.º 401 Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra 

atualizada e em sua integralidade.

Outrossim, verifico da ata de posse de fls. 20/21 que o mandato de José 

Gurgel de Oliveira como presidente do sindicato requerente findou-se em 

22/12/2017.

Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos cópia integral e atualizada da matrícula sob n.º 401 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra e regularize a 

representação do sindicato, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265027 Nr: 28436-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES KELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 41, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 
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despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128925 Nr: 7762-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E ROCHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Zelina Pinheiro de 

Godoi & Cia Ltda. ME em desfavor de Moreira e Rocha Ltda.., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 129 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228111 Nr: 16804-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E ROCHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

ajuizada Zelina Pinheiro de Godoi & Cia Ltda. ME em desfavor de Moreira e 

Rocha Ltda.., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 17 a parte requerente postula pela desistência da ação, 

assim como nos autos principais.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162073 Nr: 13156-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO CALIXTO DA SILVA EKO, RENATA 

EKO CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por HSBC Bank Brasil 

S/A em desfavor de Amarildo Calixto da Silva Eko e Renata Eko Calixto, 

objetivando o recebimento de R$ 23.220,12 referente ao Contrato de 

Financiamento n.º 08790636596.

Contudo, em manifestação de fls. 129/130, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento das restrições veiculares de fls. 92 e 128 

junto ao sistema Renajud.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte requerida.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232871 Nr: 21785-11.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme guia de depósito judicial e 

comprovante de pagamento à fl. 43, no valor de R$ 8.190,04, bem como o 

pagamento das despesas processuais e emolumentos do Cartório 

Distribuidor (fls. 45/46).

Instada, a autora apresentou manifestação favorável, pugnando pelo 

levantamento dos valores (fl. 47).

Assim, ante a concordância da parte autora, proceda-se o levantamento 

de alvará em favor da mesma, atentando-se aos dados bancários 

fornecidos à fl. 47 e os poderes outorgados na procuração de fl. 13.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI, TACIA FRANCIELA 

NATT FERRERINI, JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por DHM 

Engenharia e Construção Ltda. em face de Luana Souza Costa, 

objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fls. 351/352 

e mantidos pelo acordão de fls. 452/455 a título de honorários 

sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259851 Nr: 24709-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral ajuizada por Reginaldo Gomes Amorim em desfavor de 

Claro S/A, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em audiência de conciliação, as partes compuseram acordo, pugnando 

pela sua homologação nos autos em epígrafe (fl. 63).

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219411 Nr: 9473-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NABUR VESPUCIO, GLEICE LANE 

LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JOSE DIOGO DUTRA FILHO - OAB:OAB/MT 12.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 [...] Desse modo, a verba decorrente de pagamento de seguro de vida é 

absolutamente impenhorável, porquanto se trata de verba de natureza 

alimentar, na forma do artigo 833, VI, do Código de Processo Civil.Diante 

do exposto, forte nas razões supra, determino o levantamento da penhora 

de crédito dos valores concernentes ao seguro de vida, uma vez que 

impenhoráveis. Contudo, mantenho a penhora de crédito dos valores 

concernente à indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 na 

sentença dos autos n.º 5692-75.2013.811.0055 (fls. 134/146), uma vez 

que não abrangida pelas regras da impenhorabilidade.Oficie-se ao Juízo 

da Primeira Vara Cível, prestando-lhe as informações necessárias para 

proceder ao levantamento parcial da penhora de crédito, consignando a 

manutenção da penhora sobre os valores decorrentes da indenização por 

dano moral.Por fim, atente-se à Secretaria quanto ao cumprimento das 

decisões anteriores, notadamente a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil já deferida à fl 

69.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28450 Nr: 2369-43.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que manuseando os autos, constatei que decorreu o prazo da 

suspensão deferida nos autos as fls.266, nos termos do § 2º do artigo 

921, do NCPC.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 260681 Nr: 25333-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO, ROSELI 

BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. No mesmo passo, 

dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 216751 Nr: 7267-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILÁRIO BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 7267-16.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 216751.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Ilário Batista Costa, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

15 de maio de 2018, às 16h50min.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência designada, a fim de ser 

interrogado.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05), para 

comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 6) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264984 Nr: 28382-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para tomar ciência da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita em sua parte final: (...)Certifico 

ainda que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO DA 

TESTEMUNHA DARIO HENRIQUE PAULINO ROSA, tendo em vista que após 

duas diligências negativas ao endereço descrito no r. mandado, logrei 

êxito em conseguir seu telefone com as demais testemunhas, e após 

contato telefônico (65) 99659-8548, a testemunha Dário informou que 

encontra-se trabalhando na Fazenda Missões, que está localizada após 

40 (quarenta) quilômetros do município e Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, e que somente retornará à Tangará após o final da colheita, 

daqui aproximadamente 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 232587 Nr: 21585-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SODEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Autos nº: 21585-04.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 232587.

Vistos em correição.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 

2018, às 13h40min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01/E).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha militar, para 

comparecer à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e o Advogado do réu.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 261560 Nr: 26052-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Deste modo, ACOLHO o requerimento ministerial de fls. 42/44 e REVOGO 

as medidas protetivas aplicadas às fls. 20/23 em favor de Maria Eduarda 

Dias Vieira, representada por seu genitor Elizeu Dias dos Santos contra 

Luciana da Silva Vieira em razão da não incidência da Lei nº 11.340/06. 

Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a 

presente ação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Oportunamente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 31 de janeiro de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 259005 Nr: 24021-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RONDON DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Rondon de Pinho, Cpf: 06729712163, Rg: 

28543564 SSP MT Filiação: Emerson Moraes de Pinho e Evarlene 

Gonçalves Rondon, data de nascimento: 26/05/1997, brasileiro(a), 

solteiro(a), menor, Endereço: Rua 32-A Nº 1262-W, Bairro: Jd. California, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

 OBSERVAÇÃO: No ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se dispõe 

de condições econômicas para constituir advogado para defendê-lo, 

devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e 132/2009) (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 24021-96.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 259005.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual, 

imputando em face dos acusados Leandro de Oliveira Alves, Jefferson 

Francisco Lopes e Thiago Rondon de Pinho a prática dos delitos 

capitulados no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso 

de agentes) do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em 
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concurso material (artigo 69 do CP).

A denúncia apresentada foi devidamente recebida no dia 1º de junho de 

2017, conforme decisum acostado às fls. 86.

O réu Leandro de Oliveira Alves foi pessoalmente citado no Centro de 

Detenção Provisória local no dia 06 de junho de 2017, todavia, o acusado 

Jefferson Francisco Lopes não foi regularmente citado no endereço 

acostado aos autos, conforme certidão juntada às fls. 102.

No que tange ao réu Thiago Rondon de Pinho, este não foi citado 

pessoalmente no endereço, consoante certidão acostada às fls. 104.

Às fls. 105/106, o réu Jefferson Francisco Lopes, não obstante o fato de 

não ter sido pessoalmente citado, apresentou resposta, por intermédio de 

advogado constituído.

Considerando que o réu Leandro de Oliveira Alves foi pessoalmente citado 

no ergástulo público local, por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentou defesa às fls. 116/116 verso.

No que tange ao réu Thiago Rondon de Pinho, o Ministério Público 

diligenciou e acostou novo endereço às fls. 118, todavia, conforme 

certidão de fls. 125, a citação restou infrutífera.

Outrossim, tendo em vista a citação inexitosa do réu Thiago Rondon de 

Pinho, o Ministério Público apresentou novo endereço às fls. 127, contudo, 

novamente não foi pessoalmente citado, conforme consta às fls. 131.

Este Juízo, às fls. 133/134, determinou a cisão/desmembramento dos 

autos tombado sob o Código Apolo nº 247299, com relação ao réu Thiago 

Rondon de Pinho, instante em que, impondo celeridade processual, 

determinou naquele procedimento a expedição de carta precatória ao 

Juízo da Comarca de Cuiabá, com a finalidade de proceder à citação do 

réu, assim como, com relação aos demais processados (Leandro de 

Oliveira Alves e Jefferson Francisco Lopes), designou audiência de 

instrução e julgamento.

Todavia, uma vez desmembrado o feito, conforme consta às fls. 138, a 

citação pessoal do réu Thiago Rondon de Pinho restou, novamente, 

infrutífera, razão pela qual, concitado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pela citação editalícia do réu, bem como, pela decretação da 

custódia preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal (fls. 139/139 verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

DECIDO.

No caso em questão, o Parquet aponta a necessidade de decretação da 

prisão preventiva do representado Thiago Rondon de Pinho, ante a 

imprescindibilidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, 

além da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime 

de roubo circunstanciado, materializada pelos termos de declarações dos 

policiais militares (fls. 17/18), termo de declarações da vítima (fls. 19/20), 

termo de declarações de informante (fls. 23), boletim de ocorrência (fls. 

43/47), termos de apreensões (fls. 48 e 49), auto de entrega (fls. 50), bem 

como, auto de avaliação indireta (fls. 64).

No curso do presente procedimento, a vítima Marcos Fernandes Ogeda foi 

devidamente inquirida, instante em que informou (fls. 19/20):

“(...) QUE é proprietário da Lanchonete ‘Tropical Lanche’, na Av. Brasil, em 

frente a Escola 13 de Maio; Que nesta madrugada por volta das 04:40 

horas, após fechar sua lanchonete, foi para a sua residência, assim que 

parou seu veículo em frente ao portão, aguardando o mesmo abrir, depois 

aberto, como de costume, saiu do carro e acompanhou seu cachorro até o 

lado do muro, para fazer suas necessidades; Que, quando estava 

retornando para seu veículo, foi abordado por três (03) elementos, sendo 

que dois estavam armados com uma pistola e outro revólver, lhe disse: 

‘NÃO CORRE, QUE É ASSALTO, SE NÃO LHE ATIRO’; Que o declarante 

tentou ir para a garagem e fechar o portão, porém quando olhou para trás, 

um dos elementos estava segurando sua esposa pelo cabelo; Que um dos 

elementos que estava com revolver mandou o declarante deitar no chão, o 

qual obedeceu, outro elemento levou sua esposa para o interior da casa, 

enquanto dois ficaram com o declarante; Que eles começaram interrogar o 

declarante perguntando onde estava o dinheiro e a arma; Que o 

declarante informou que não tinha arma, quanto ao dinheiro estava no 

interior do seu veículo; Que um dos elementos foi até o seu pegou a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, tudo em nota de cem, 

mais R$ 4.500,00 (quanto mil e quinhentos reais) em espécie que estava 

no interior do porta luva e R$ 810,00 (oitocentos dez reais), em espécie 

que estava entre os dois mandou o declarante ficar de quatro e engatinhar 

até a cozinha; Que enquanto estava engatinhando, o declarante foi 

agredido com chutes na cabeça e pescoço, também com socos e tapas 

na cabeça; Que no interior do seu quarto, os elementos pegaram de 

dentro de uma gaveta a quantia de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e 

quatro reais) em moeda de um real, mais a quantia de R$ 700,00 

(setecentos reais) em nota de dois reais, dinheiro guardado que o 

declarante usa de troco em sua lanchonete; Que os elementos ainda 

pegaram as alianças de outo do declarante e sua esposa, pegaram a 

carteira do genitor do declarante do declarante com documentos pessoais 

e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e uma (01) espingarda calibre 32 

de dois canos; Que em cima da mesa da cozinha havia um (01) tablete da 

marca Samsung cor branca, também levado pelos elementos; Que os 

elementos não dando pra ver qual deles, pois estava rosto para o chão, 

pois não podia olhar pra eles, disse ao declarante: ‘OLHA O QUE FAÇO 

COM SEU FILHO, FALA ONDE ESTÁ O COFRE’, enfiava a arma dentro da 

boca do seu filho; Que o declarante sofreu tortura para dizer onde estava 

o cofre, que os elementos lhe espancava com chutes, tapas e socos; Que 

os elementos levaram para a área os produtos de roubo, aproveitaram 

levaram uns litros de whisky, não sabendo precisar quantos litros, uma 

caixa de cigarros marca Fox, depois retornaram colocaram panos na boca 

do declarante, de sua esposa e seu filho, amarrando os pés mãos com 

panos, porem não fizeram nada com os pais do declarante, que estava 

trancados num dos quartos; Que um dos elementos ligou para uma quarta 

pessoa, que estaria nas proximidades, dando cobertura lhe disse: ‘VOCE 

NOS DEU INFORMAÇÃO ERRADA, NÃO TEM COFRE NENHUM NESTA 

CASA, VEM RAPIDO’, em seguida desligou o celular, nisso escutou o 

barulho de um carro parando em frente a sua casa, os elementos antes de 

irem embora, advertiram para ficar quietos, caso levantasse eles 

matavam, o declarante esperou alguns minutos depois da saída deles, 

para se levantar e tomar as providencias, vindo até esta Delegacia de 

Polícia; Que o declarante reconheceu nesta Delegacia a pessoa de 

LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES, vulgo ‘ZOIÃO’, como sendo a mesma 

pessoa que participou do assalto em sua residência juntamente com mais 

dois elementos, o qual estava sem máscara (...).”

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante as informações 

coletadas pela Autoridade Policial, aliadas ao modus operandi utilizado pelo 

acusado para, supostamente, praticar o delito, entendo que a custódia 

cautelar do mesmo deve ser decretada, com o fito de garantir a ordem 

pública.

Ademais, analisando detidamente os antecedentes criminais acostados às 

fls. 140/141 dos autos, constato que o acusado Thiago Rondon de Pinho 

possui inúmeros procedimentos em andamento, demonstrando, portanto, a 

contumácia delitiva.

 Outrossim, a custódia preventiva se faz imperiosa para evitar que, em 

liberdade, o réu volte a violar bens jurídicos tutelados pelo Estado.

Nesta senda, o Sodalício Mato-Grossense considera que a existência de 

inquéritos policiais ou ações penais em andamento, evidencia o risco a 

reiteração delitiva. Vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM SUA 

MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RESTABELECIMENTO DA 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO 

DELITIVA – RÉU QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO 

CRIME DE TRÁFICO – NOVO CRIME PRATICADO TRINTA DIAS APÓS SUA 

SOLTURA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a 

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode 

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por 

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da 

presunção de inocência” [Enunciado n. 6, Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas]. Se o acusado responde outra ação penal pela prática de crime 

de natureza gravíssima [tráfico de drogas] e, ao supostamente praticar 

novo delito trinta dias após sua soltura, demonstrado está, de maneira 

inconteste, o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso 

permaneça em liberdade. (TJMT, RSE 140806/2017, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018)”

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA - DEMONSTRADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE E A 

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM DENEGADA. A prisão 

cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando 

demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do 
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acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, evidenciada 

a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do agente, a 

segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a 

ordem pública, é medida idônea. (HC 140734/2017, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado 

no DJE 23/01/2018)”

Ademais, a restrição da liberdade do agente, se faz necessária para 

garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, visto que em 

inúmeras oportunidades, tentou-se proceder à citação pessoal do réu, 

todavia, todas restaram infrutíferas, pois o acusado não foi encontrado no 

endereço acostado aos autos.

Desse modo, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, a 

constrição de sua liberdade também se faz necessária para garantir a 

instrução criminal e aplicação da lei penal.

Neste sentido, impende consignar os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA 

CONSTRIÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - FUGA DO DISTRITO DA 

CULPA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADA CONEXÃO 

INSTRUMENTAL – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA. A simples evasão 

do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da 

prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a 

conveniência da instrução criminal. A conexão instrumental tem por fim a 

utilidade na colheita unificada da prova de uma infração ou de suas 

circunstâncias que venham a influir na prova de outro delito, no caso, não 

resta configurada a conexão instrumental ou probatória entre os crimes 

em apuração. (HC 176225/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)”

HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV C/C ART. 149 TODOS 

DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE DECRETAÇÃO DE ILEGALIDADE DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INSUBISTÊNCIA – CITAÇÃO 

EDITALÍCIA VÁLIDA – PRISÃO PREVENTIVA – RÉU FORAGIDO – 

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – UTILIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL 

PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A 

fuga do acusado do distrito da culpa é motivação suficiente a embasar a 

ordenação e manutenção da sua custódia cautelar, para assegurar a 

aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (HC 

165843/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”

Não bastasse isso, a pena prevista no preceito secundário do delito 

imputado ao réu, qual seja, artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, supera o 

quantum insculpido no artigo 313, inciso I, do Código Penal (pena máxima 

superior a quatro anos).

Em suma: o crime de roubo circunstanciado, em tese praticado pelo 

representado, colocando em xeque a ordem pública, assim como, a sua 

fuga do distrito da culpa, revela-se imperiosa a decretação de sua prisão 

preventiva, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar 

adequada a ser aplicada no caso em questão.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus 

comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública, 

instrução criminal e aplicação da lei penal (periculum libertatis), além da 

presença da hipótese autorizativa constante nos incisos I (pena máxima 

superior a quatro anos) do art. 313, do CPP, a decretação da prisão 

preventiva é medida que se impõe.

Ex positis, em consonância com a manifestação do Ministério Público (fls. 

139/139 verso):

 1) DECRETO a prisão preventiva do representado Thiago Rondon de 

Pinho, devendo a Secretaria Judiciária da 2ª Vara Criminal EXPEDIR o 

mandado de prisão preventiva com validade até 31 de janeiro de 2034.

2) Atenta aos autos, DEFIRO o pleito ministerial acostado às fls. 139/139 

verso, motivo pelo qual, CITE-SE o acusado pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias, com fulcro nos artigos 361 

c/c art. 363, § 1º, ambos do CPP.

2.1) Havendo o transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

2.2) Por outro lado, em caso de apresentação de resposta ou, 

manifestação do Parquet, CONCLUSOS para deliberação.

3) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE GONZALES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO RUAN SANTIAGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NORA NEY DA SILVA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA REGINA SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Abril de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CAZZUNI DEFANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BREGINSKI (REQUERIDO)

EDSON JOSE BREGINSKI (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Autora para, querendo, Impugnar a Contestação no prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador para, querendo, 

Contrarrazoar o Recurso no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Requerida, por meio de seu procurador para, querendo 

Contrarrazoar o Recurso, no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Abril de 2018, às 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000198-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS PRATES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Abril de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DOS SANTOS ALEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Abril de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Abril de 2018, às 16h45min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11603939. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 5 de fevereiro 

de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001599-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ATANASIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11596428 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 5 de fevereiro 

de 2018. João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 03 de Abril de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000205-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 03 de Abril de 2018, às 14h00min.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002793-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002793-78.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME EXECUTADO: S.V. 

INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME Vistos etc. I. Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de 

agosto de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2145 Nr: 199-41.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 199-41.1999.811.0045, Protocolo 

2145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82309 Nr: 1665-16.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIVIAN CARDOSO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1665-16.2012.811.0045, Protocolo 

82309, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 2312-11.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ROQUE STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP, MARCIO FREDERICO ARRUDA MOTENEGRO - 

OAB:15.329AOB/MT, NORBERTO TARGINO DA SILVA - OAB:1586A 

OAB/PE

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 
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homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls.190/194 dos autos, restando extinto o 

processo com resolução do mérito.

2. Custas e Honorários nos termos do acordo.

 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Expeça-se alvará dos eventuais depósitos judiciais em favor da parte 

autora.

6. Após nada mais sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FRANCELINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILIETE YUNG OAB - MT16371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESÁR FRANCELINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001492-96.2017.8.11.0045. Por adequação de pauta, 

redesigno a audiência precedentemente aprazada para o dia 27/06/2017, 

às 17horas. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FRANCELINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILIETE YUNG OAB - MT16371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESÁR FRANCELINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

 

intimem-se as partes para que indiquem, de maneira objetiva e 

fundamentada, no prazo comum de 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001508-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SOARES DOS REIS OAB - MA2446 (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por Maria Gabriela Pereira dos Santos, representada por Cintya Valeria da 

Silva Pereira contra Fábio José Ferreira dos Santos, para o fim de: a) Fixar 

e, como consequência, Condenar o requerido no pagamento de pensão 

alimentícia a menor Maria Gabriela Pereira dos Santos, arbitrada no valor 

equivalente a 30% (trinta pontos percentuais) do valor do salário mínimo, o 

que equivale atualmente a quantia de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e dez centavos), mensalmente, a serem pagos até o trigésimo dia útil 

de cada mês, cuja incidência deverá se operar a partir da data da citação 

do requerido, bem como 50% das despesas médico-hospitalares 

eventualmente existentes e que foram efetivamente despendidas pelo 

alimentado; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas e/ou emolumentos [art. 141, § 2.º da Lei n.º 8.069/1990]. 

Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON JOAO FRASSON (EXECUTADO)

 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003687-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERSON DONAIRES MARQUES (EXECUTADO)

OTILIA MARQUES (EXECUTADO)

DONAIRES MARQUES E MARQUES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003710-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO OAB - RS31005 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GUSTAVO EHLERT (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 20 dias, providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002130-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL HONORATO E MELO (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003288-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE TEREZINHA GRANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos aguardarão pelo prazo de 15 dias úteis aguardando o início do 

cumprimento de sentença pela parte interessada Art. 1.284. Transitada em 

julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da 

parte vencedora, expressando o desejo de executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001197-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MAZUREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83544 Nr: 3036-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA, VILMAR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10.924 MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3036-15.2012.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RENAJUD, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados.

Com a juntada dos extratos, que seguem em anexo, e demonstram que os 

executados possuem, registrados no banco de dados do Detran, veículos 

gravados com o ônus da alienação fiduciária, e um veículo automotor, de 

fabricação antiga, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, decline se existe interesse na realização da penhora dos bens e na 

inclusão da restrição administrativa e, também, promova o andamento no 

processo.

Cumpra-se integralmente a decisão prolatada na fl. 271 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2859-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BARAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 6650-57.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste aos autos acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111434 Nr: 4625-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 5772-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGGDF, KGF, ANA CLAUDIA GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 10( 

dez) dias, manifeste aos autos acerca da certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 7898-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKS, LDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez ) dias, promova andamento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37516 Nr: 2553-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JACÓ GIACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO NEUZINHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – A realização da penhora de percentual do faturamento de 

empresa caracteriza medida excepcional, que se justifica quando não 

subsistirem outros bens passíveis de penhora e, ao mesmo tempo, não 

produzir risco à execução das atividades empresariais e também exige a 

nomeação de administrador-depositário, que deve submeter à forma de 

atuação à aprovação judicial e prestar contas com periodicidade mensal 

[art. 866 do CPC]. Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha 

de estima que a ação de execução se desenvolve de maneira menos 

gravosa para o devedor [art. 620 do CPC], e considerando-se que o 

exequente não demonstrou a presença dos requisitos supramencionados, 

com lastro no teor do art. 866 do CPC, INDEFIRO o pedido de penhora do 

faturamento da empresa.Item II – INDEFIRO a expedição de ofício à Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, tendo em vista a não 

comprovação, nesta quadra processual, da necessidade e eficiência da 

adoção de tal medida para a satisfação do débito exequendo.Item III – A 

requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo de 

amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de viabilizar 

a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, se 

exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 
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disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado. 

Logo, diante desta moldura, tomando-se em consideração que existem 

evidências que demonstram a adoção, por parte da exequente, de 

diligências com o objetivo de obter informações acerca da existência de 

bens passíveis de penhora, devido à falta de informações que assegurem 

a existência de bens, livres e desembaraçados, passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o propósito de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.Com a juntada da resposta da consulta, intime-se o 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo.Item IV – Cumpra-se o item I da decisão acostada à fl. 133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148469 Nr: 8708-28.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19.063MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Processo n.º 8708-28.2017.811.0045

DESIGNO o dia 22 de Março de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência para oitiva da testemunha Alfeo Boscoli Neto. Oficie-se ao Juízo 

deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização de audiência.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de novembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 151026 Nr: 446-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, MUNICIPIO DE 

PORTO DOS GAUCHOS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GELLER, VILSON GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Processo n.º 446-55.2018.811.0045

DESIGNO o dia 22 de Março de 2018, ás 14h, para realização de audiência 

para oitiva da testemunha Milton Geller. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

a realização de audiência.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 145471 Nr: 6546-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO SANTANA DA SILVA, 

ABNER DANILO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 Vistos etc.,

Abner Danilo da Silva Nascimento, por meio de advogado constituído, 

requereu a restituição de objeto apreendido à fl. 41, juntando o documento 

de fl. 121.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fl. 122).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende o requerente a restituição do seguinte objeto apreendido (fl. 41): 

01 (um) aparelho de telefone celular Alcatel 4055J U3 DUAL PRETO, serial 

nº. 353633084970079.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) Não interessar(em) ao processo e 3) Restituível(eis) 

o(s) objeto(s) pretendido(s).

 Pois bem.

No caso versando, embora haja prova da propriedade e ser o objeto 

restituível, vislumbra-se que o aparelho de telefone celular em questão 

pode interessar a investigação policial, uma vez que o inquérito policial 

ainda não foi concluído, sendo solicitadas diligências pelo Ministério 

Público.

Logo, a restituição em comento é medida que não se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO, POR ORA, o pedido de restituição de fls. 

118/119, sem prejuízo de ser novamente formulado após a conclusão do 

inquérito policial.

Findo, cumpra-se imediatamente o despacho de fl. 95.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 93440 Nr: 590-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE CURTOLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar os advogados do réu para apresentarem memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85107 Nr: 4673-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar o advogado do réu para apresentar memoriais finais no prazo de 

05 (cinco) dias

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004782-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOCI HOINOSKI BUSATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 10881019 e considerando a apresentação de 

contestação pela parte requerida, INTIMO a parte reclamante para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Lucas do 

Rio Verde - MT, 05 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004780-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BUSATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

apresentação da contestação, INTIMO a parte reclamante para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Lucas 

do Rio Verde - MT, 05 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GERMANO PERSONA PISTORI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

22/03/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004375-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004375-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAURICIO DE 

SOUZA GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de ID 11224730 anexado nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003831-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003831-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ALVES DE 

PAULO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente do conteúdo da minuta de ID 

11457306 anexado nos autos, deflui-se que as partes litigantes 

estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, 

com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010431-77.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARCILENA 

MENEZES DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Intime-se as partes 

quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o 

prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de 

praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002468-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: OI S/A Vistos. Tendo em vista a decisão proferida no 

Recurso Especial nº 1.525.174 - RS do STJ, que versa sobre o Tema 954 

(Recursos Especiais Repetitivos), que determinou a suspensão dos 

processos que versem sobre o Tema, determino a suspensão do presente 

feito até o julgamento do referido Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 12 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

23/03/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004386-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004386-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOYCE PAULA DOS 

SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia dos documentos pessoais do 

autor e de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATIVIDADE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001692-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA NATIVIDADE 

MIRANDA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora 

tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial. Verifica-se pelo documento de id 

10552953, qual seja o contrato de locação está em nome de Sérgio Morais 

Carvalho e Simone do Socorro Miranda de Carvalho, pessoas estranhas 

aos autos. Esclareço que a comprovação de endereço é essencial para 

fixação de competência dos Juizados Especiais. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TERESINHA DELLA VECCHIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA ROVERSI BERTHOLDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000449-61.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA TERESINHA 

DELLA VECCHIA EXECUTADO: JULIANA APARECIDA ROVERSI 

BERTHOLDI Visto. Intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, quanto ao pedido constante no id. 10743886.. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001409-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EZEQUIEL SILVA 

DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004355-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS PRAXEDES BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 248 de 597



AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004355-25.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VALDECI DE JESUS 

PRAXEDES BRANCO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao 

crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em 

análise dos autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem 

margem para dúvida, a contratação do débito. Isso porque o reclamado 

apresentou gravação de contato telefônico que comprova a contratação 

(ID 10996137). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e 

provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer 

ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DJEHNI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000447-91.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DJEHNI PEREIRA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Intime-se 

as partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011027-95.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANA 

FRANCISCA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003773-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DENIG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003773-25.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SERGIO PETRONIO 

PAGANINI EXECUTADO: ADEMAR DENIG Vistos. Determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia dos documentos pessoais do autor, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001271-50.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LIVIA CAROLINA 

FRANCISCO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020023-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE DE SOUZA ROSSLER (REQUERENTE)

G. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8020023-82.2015.8.11.0045 REQUERENTE: GABRIELA 

ROSSLER DE MELLO, ANE CAROLINE DE SOUZA ROSSLER REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que 

oportunizada à parte autora, a comprovação da necessidade da justiça 

gratuita, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 11582588, tampouco 

realizou preparo do recurso. Dessa forma, não efetuado o preparo no 

prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com fundamento no art. 42, § 

1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma Recursal Única e 

Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC. Não havendo manifestação das 

partes, e com o trânsito em julgado da presente, proceda ao arquivamento 

do feito com as baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004843-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIN DO CARMO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004843-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIN DO CARMO 

SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES MARINHO OAB - GO24882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000111-87.2016.8.11.0045 REQUERENTE: TATIANE MARTINS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Intime-se as 

partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34485 Nr: 3916-12.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIANE UGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLE 

CAMARGO - OAB:2680-MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:OAB-MT 9196, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - 

OAB:11888-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, para 

devolução dos autos nº 3916-12.2009.811.0045, Protocolo 34485, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE - MT, 5 de fevereiro de 

2018 Dados do Processo: Processo: 1000314-78.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTO FELICIANO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PARTE A SER 

CITADA E INTIMADA Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: LUCAS RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 20/03/2018 Hora: 17:15 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 250 de 597



Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, 5 de fevereiro de 2018 Dados do Processo: 

Processo: 1000535-95.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 18.844,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Parte Autora: REQUERENTE: MARIA INEZ CAMPOS 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, ALBERTI & CIA LTDA - ME PARTE A SER CITADA E 

INTIMADA SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: LUCAS RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/03/2018 Hora: 16:45 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001130-94.2017.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA C/C COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E/OU PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER 

EMERGENCIAL REQUERENTE: JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AMPARO SOCIAL À 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA C/C COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E/OU 

PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL ajuizada por 

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS, pela qual pleiteia a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela para o réu implantar, em seu favor, benefício 

assistencial de prestação continuada, nos termos do art. 203, V, da CF/88 

e art. 20 da Lei nº. 8.742/93. Alega que possui 50 (cinquenta) anos de 

idade, sendo portadora de CID 10 M54.5 – dor lombar baixa e CID 10 M54.1 

– radiculopatia, sendo pessoa muito humilde, necessitando periodicamente 

de tratamento médico. Aduz que por intermédio do CRAS, a autarquia ré 

indeferiu pedido de benefício de Prestação Continuada de Assistência 

Social à Pessoa com Deficiência, em 20.09.2016, sob alegação ignorada. 

Com a inicial juntou documentos. A inicial foi recebida (ID n.º 6763397 – p. 

01/03), determinando-se a realização de estudo social e perícia médica, 

para verificação da alegação de miserabilidade e patologias apresentadas 

pela parte, postergando a análise da liminar após a juntada dos laudos. 

Regularmente citada, a Autarquia ofertou contestação (ID n.º 6818997 – p. 

01/07), aduzindo que para a concessão do benefício assistencial, se 

demanda da realização de perícia médica, bem como de laudo 

socioeconômico. Pugnou pela improcedência da ação, caso haja a 

procedência requereu que a data da implantação do benefício seja fixada 

a partir da perícia médica, assim requer pela realização da perícia médica 

e do estudo. A perícia foi realizada e o laudo encontra-se acostado aos 

ID’s n.º 8282658 – p. 01/02. O Estudo Social foi juntado (ID n.º 8324002 – 

p. 01/09). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Decido. Pretende a requerente a concessão de benefício de prestação 

continuada, alegando que a deficiência e/ou avançada idade a incapacita 

de laborar, não tendo meios, portanto, de prover a sua própria 

subsistência. O artigo 203 da CF, em seu inciso V, dispõe: “a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

Depreende-se do citado artigo constitucional, que devem concorrer dois 

requisitos para a concessão do benefício mensal de um salário-mínimo: a) 

ser a pessoa portadora de deficiência física ou mental, ou idoso; e b) não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, o que, segundo o artigo 20, § 3º da Lei 8.742/93, exigiria uma 

renda per capita inferior à ¼ do salário mínimo. Pois bem. De acordo com 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Inicialmente, verifica-se a incapacidade da requerente, pelo laudo pericial 

acostado nos autos (ID n.º 8282658 – p. 01/02), identificou clinicamente 

que a autora é portadora de discopatia degenerativa, não existindo 

tratamento, com funções neuromusculoesqueléticas, com deficiência 

grave, que a incapacita para o trabalho, de forma total, sem data para alta 

médica, sem a possibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral, 

sem tratamento disponível na rede pública. Comprovada a incapacidade da 

requerente, resta agora verificar sua condição de miserabilidade. Já em 

relação ao critério econômico para a concessão do benefício, o dispositivo 

legal estabelece como requisito objetivo a renda per capita inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo. Por outro lado, segundo jurisprudência pacífica, 

este dispositivo não deve ser entendido de forma taxativa. Ele apenas 

estabelece um parâmetro para se auferir a condição de miserabilidade, de 

incapacidade, da família para prover a manutenção da pessoa portadora 

de deficiência ou idosa. “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

LEGITIMIDADE. INSS. COMPROVAÇÃO DE RENDA "PER CAPITA" NÃO 

SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. 1 – O benefício 

de prestação continuada previsto no artigo 203 da Constituição da 

República regulamentado pela Lei nº 8.742/93, muito embora não dependa 

de recolhimento de contribuições mensais, deverá ser executado e 
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mantido pela Previdência Social, que tem legitimidade para tal mister. 2 – A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou já entendimento 

no sentido de que o critério estabelecido no artigo 20, parágrafo 3º, da Lei 

nº 8.742/93 (comprovação da renda "per capita" não superior a 1/4 do 

salário-mínimo não exclui que a condição de miserabilidade, necessária à 

concessão do benefício assistencial, resulte de outros meios de prova, de 

acordo com cada caso em concreto. 3 – Recurso conhecido, mas 

improvido”. (RECURSO ESPECIAL; RESP 308711/SP; Órgão Julgador: Sexta 

Turma; Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO; Decisão: Por unanimidade, 

conhecer do recurso e lhe negar provimento; Publicação: DJ de 

10/03/2003, p. 323) Ademais, conforme súmula 11 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais, dispõe: “A renda mensal, 

per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não impede 

a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 

8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade 

do postulante”. Conforme se extrai da constatação socioeconômica 

realizada (ID n.º 8324002 – p. 01/09), a requerente tem 50 anos, não 

possuindo condições para o trabalho, porquanto, que sobrevive da 

colaboração dos filhos que convivem com ela, os quais mantém as 

despesas com grande dificuldade, sendo que apenas um filho possui 

trabalho fixo. Relata que recebe cesta básica do Centro Espírita que 

frequenta e que seleciona as frutas do mercado em que seu filho labora e 

que iriam para o lixo, mas que tem proveito para fazer uso em sua casa. A 

renda per capita é com o salário fixo de seu filho Jhonatan é acima de ¼ 

do salário mínimo, contudo o mesmo possui despesas com a faculdade, 

comprometendo a renda familiar, sendo necessário o benefício para arcar 

principalmente com suas despesas médicas e mínimas de sobrevivência. 

Assim, levando-se em consideração o conjunto probatório presente nos 

autos, entendo que a autora preenche os requisitos exigidos para a 

concessão do benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é 

pessoa deficiente e carece de condições dignas de sobrevivência, 

vivendo em situação de miserabilidade. Posto isso, estando presentes os 

requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido conceda o 

benefício de prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor 

de um salário-mínimo mensal à parte autora a partir do requerimento 

administrativo 20.09.2016 (ID n.º 5837851 – p. 02), o que deve ser feito no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. INTIME-SE 

o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Manifestem-se as 

partes em 05 (cinco) dias, sobre o laudo médico e o estudo 

socioeconômico realizado. Com a contestação devidamente apresentada 

(ID n.º 6818997 – p. 01/07), intime-se a autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os 

autos conclusos para prolação da sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99841 Nr: 5819-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON LEAO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 46/47, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pela parte requerente e 

o advogado da parte requerida, o qual possui poderes para transigir, 

conforme procuração encartada à p. 11 dos autos, a homologação de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 96/98, havido entre as partes nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada (10.07.2018) para o 

pagamento total do pactuado, que deverá ser comprovado nos autos.

Custas processuais remanescentes, se houverem, “pro rata” e honorários 

advocatícios a encargo de cada parte.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 935-73.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR NADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 impulsiono os autos a fim de intimar a advogada Luciana de Jesus Brito, 

para requerer o que entender de direito, tendo em vista a petição de p. 406

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 80157 Nr: 4221-25.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES MARIA DE MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

ofício de p. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 114750 Nr: 6530-77.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVETE VIEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERT ROCHA PRETTI, SILVANO ANDRÉ 

GLAESER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.61. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115641 Nr: 7035-68.2015.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:OAB/SP 240.050, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.33v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 118782 Nr: 8818-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ARCANJO LEITE XAVIER, OTILIA 

MARIA DE AMORIM XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.87v e 88v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 111326 Nr: 4585-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO DOS SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

petição e documentos juntados às fls. 110/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 8320 Nr: 1544-37.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLAVIO P. DALTRO - OAB:7.285, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos em correição.

Proceda a escrivania a juntada de petições/documentos pendentes, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

Impulsione os autos para providências, acaso se faça necessário.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 116386 Nr: 7478-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCIMAR SIDNEI PAVIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO BRATZ, ROSELI VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:43.941/RS, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B, JANONE 

DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-A

 Impulsiono os autos a fim de intimação para a devolução dos cheques 

acostados aos autos às pp. 34/35 e 54 aos executados ou ao seu patrono 

constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115240 Nr: 6794-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FRANCISCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado na p.52v, no prazo legal

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIMARA BONI PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000142-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIMARA 

BONI PEREIRA PINTO Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122301 Nr: 3630-28.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gabbiatti, Evandro José Gabbiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indiara Gabbiatti - OAB:OAB/MT 

17939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor o acolhimento do pedido à fl. 56-vs.

 Com efeito, tratando-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS -, o 

principal interessado na causa e, sendo costumeira a sua ausência às 

audiências de conciliação/mediação, inócua seria a realização do ato, 

ainda que mediante eventual comparecimento dos demais integrantes da 

lide.

 Ante o exposto, cancelo a audiência de conciliação/mediação dantes 

agendada.

 Sem prejuízo, determino a juntada aos autos do aviso de recebimento 

constante da contracapa do feito, o qual registra a citação da requerida 

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana - Coopercana.

 Visando evitar prejuízos a qualquer das partes, determino como termo 

inicial para contagem do prazo de resposta, para a requerida Coopercana, 

a intimação da presente decisão.

 Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para resposta da requerida 

Coopercana e, após, remetam-se os autos com vistas ao Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, para citação dos termos da demanda, bem como 

para querendo, no prazo legal oferecer resposta.

 Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

 Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.
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 Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104793 Nr: 5126-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci, José Antônio 

Bortolucci, Maria Helena Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. O valor deverá ser depositado na conta 

judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água 

Boa-MT.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

5126-63.2015.811.0021 (cód.: 104793). Ressalta-se que deverá ser 

encaminhado através de petição, o comprovante original do depósito, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108730 Nr: 1684-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas José Apio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. O valor deverá ser depositado na conta 

judicial nº 55.555-X, Agência nº 1317-X do Banco do Brasil S/A de Água 

Boa-MT.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. O 

depósito deverá ser efetuado SOMENTE nos caixas internos, devendo 

consignar no campo "1" o número indicador do Código do Processo nº 

1684-55.2016.811.0021 (cód.: 108730). Ressalta-se que deverá ser 

encaminhado através de petição, o comprovante original do depósito, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

OBS: Caso seja necessário, posteriormente será solicitada diligência 

complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122297 Nr: 3626-88.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Pereira dos Santos, Chirlei Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico ser de rigor o cancelamento da audiência 

dantes agendada.

 Com efeito, tratando-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS -, o 

principal interessado na causa e, sendo costumeira a sua ausência às 

audiências de conciliação/mediação, inócua seria a realização do ato, 

ainda que mediante eventual comparecimento dos demais integrantes da 

lide.

 Ante o exposto, cancelo a audiência de conciliação/mediação dantes 

agendada.

 Sem prejuízo, determino a juntada aos autos do aviso de recebimento 

constante da contracapa do feito, o qual registra a citação da requerida 

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana - Coopercana.

 Visando evitar prejuízos a qualquer das partes, determino como termo 

inicial para contagem do prazo de resposta, para a requerida Coopercana, 

a intimação da presente decisão.

 Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para resposta da requerida 

Coopercana e, após, remetam-se os autos com vistas ao Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, para citação dos termos da demanda, bem como 

para querendo, no prazo legal oferecer resposta.

 Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

 Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.

 Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122299 Nr: 3628-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sander Natan Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico ser de rigor o cancelamento da audiência 

dantes agendada.

 Com efeito, tratando-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS -, o 

principal interessado na causa e, sendo costumeira a sua ausência às 

audiências de conciliação/mediação, inócua seria a realização do ato, 

ainda que mediante eventual comparecimento dos demais integrantes da 

lide.

 Ante o exposto, cancelo a audiência de conciliação/mediação dantes 

agendada.

 Sem prejuízo, determino a juntada aos autos do aviso de recebimento 

constante da contracapa do feito, o qual registra a citação da requerida 

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana - Coopercana.

 Visando evitar prejuízos a qualquer das partes, determino como termo 

inicial para contagem do prazo de resposta, para a requerida Coopercana, 

a intimação da presente decisão.

 Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para resposta da requerida 

Coopercana e, após, remetam-se os autos com vistas ao Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, para citação dos termos da demanda, bem como 

para querendo, no prazo legal oferecer resposta.

 Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 
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quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

 Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.

 Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122300 Nr: 3629-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Barbosa de Castro, Gardenia Herknhoff Sousa 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico ser de rigor o cancelamento da audiência 

dantes agendada.

 Com efeito, tratando-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS -, o 

principal interessado na causa e, sendo costumeira a sua ausência às 

audiências de conciliação/mediação, inócua seria a realização do ato, 

ainda que mediante eventual comparecimento dos demais integrantes da 

lide.

 Ante o exposto, cancelo a audiência de conciliação/mediação dantes 

agendada.

 Sem prejuízo, determino a juntada aos autos do aviso de recebimento 

constante da contracapa do feito, o qual registra a citação da requerida 

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana - Coopercana.

 Visando evitar prejuízos a qualquer das partes, determino como termo 

inicial para contagem do prazo de resposta, para a requerida Coopercana, 

a intimação da presente decisão.

 Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para resposta da requerida 

Coopercana e, após, remetam-se os autos com vistas ao Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, para citação dos termos da demanda, bem como 

para querendo, no prazo legal oferecer resposta.

 Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

 Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.

 Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000157-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ERCICO PEGORARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO JOSE PEGORARO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000157-80.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PEDRO 

HENRIQUE ERCICO PEGORARO Malgrado tenha a parte autora requerido 

os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000776-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NILQUIANE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRÉ RADTKE (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000776-44.2017.8.11.0021 AUTOR: CAMILA 

NILQUIANE GONCALVES DE SOUZA Remetam-se os autos à Defensoria 

Pública para manifestar-se acerca da ausência das partes na audiência 

de conciliação e mediação (Id nº 11443626). Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000883-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000883-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 
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possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000957-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 256 de 597



seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000884-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 
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todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001287-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 258 de 597



tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001205-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 
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verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001304-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 
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inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)
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Referência: autos n.º 1001307-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 
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petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001350-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 
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contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000160-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELINO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória distribuída 

eletronicamente pelo sistema PJE/TJMT para a 1º Vara da Comarca de 

Água Boa. No entanto, na presente comarca, a competência jurisdicional 

para recebimento e processamento de cartas precatórias cíveis – exceto 

os feitos deprecados relativos à Infância e Juventude – é exclusiva da 2º 

Vara. Diante do exposto, declaro incompetente o Juízo da 1º Vara da 

Comarca de Água Boa para o conhecimento do presente incidente. Por 

conseguinte, determino a redistribuição do feito para a 2º Vara da 

Comarca de Água Boa, com as devidas baixas nos registros do Juízo 

incompetente. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRAZIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JERONIMO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001620-91.2017.8.11.0021 AUTOR: IRAZIR 

PEREIRA DA SILVA Vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do acordo acostado aos autos e, após, conclusos 

para análise de homologação. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001353-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001353-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 
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1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001207-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001207-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 
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que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes, oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001208-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001208-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 
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desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes, oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000935-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 
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atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000886-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IARA 

PEWIRIOW XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 
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saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000866-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO BUENO DA SILVA O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 
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oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001288-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 
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direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000867-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 
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algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELMACI MARIA DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001717-91.2017.8.11.0021 AUTOR: DELMACI 

MARIA DE JESUS DOS SANTOS Compulsando os autos, verifico ser 

necessária a realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 

3401-1983, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca 

do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000139-59.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE APARECIDA DOS SANTOS BUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000139-59.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: LEIDIANE 

APARECIDA DOS SANTOS BUENO Tratam-se os presentes autos de 

mandado de segurança individual impetrado por LEIDIANE APARECIDA 

DOS SANTOS contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT, 

ambos suficientemente qualificados no encarte processual em epígrafe. 

Em resumo, alega a impetrante que foi classificada na 10ª colocação para 

o cargo de “professor” (“Licenciatura Plena em Pedagogia”) no concurso 

público aberto pela Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT, regido pelo 

Edital n. 001/2016. Aduz que no início de 2017 foi convocada para exercer 

o cargo público acima mencionado, porém, na qualidade de servidor 

temporário com prazo de vigência até o dia 22/12/2017. Afirma que o 

contrato temporário não foi renovado em 2018. Assevera que o ato coator 

consubstancia no fato de a autoridade coatora, ao invés de nomeá-la para 

o cargo efetivo, lhe contratou para o exercício da função por tempo 

determinado, mesmo estando na posição de classificação exigida no 

certame. Afirma que possui direito subjetivo à nomeação, eis que foi 

contratada de forma precária em contrato com prazo determinado quando 

aprovada em concurso dentro do prazo de validade do certame. Em 

liminar, requer a sua imediata nomeação em caráter efetivo junto aos 

quadros da Administração Pública no cargo público concorrido, objeto do 

concurso regido pelo Edital n. 001/2016. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do essencial. Fundamentação Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Por direito líquido e certo deve ser entendido o 

direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Assim, a via estreita do mandado de 

segurança será adequada tão somente quando diante de prova robusta e 

pré-constituída do ato tido por ilegal, a qual deverá ser devidamente 

formalizada por ocasião da propositura da ação, seja procedendo a sua 

imediata juntada com a exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, 

autoridade ou terceiro que esteja em poder destas provas, os quais serão 

oficiados para exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

§ 1º do art. 6º da Lei 12016/2009. In casu, resta patente a ausência do 

direito líquido e certo do impetrante, eis que fora aprovado somente para 

cadastro de reserva. Ademais, o fato de ter aceitado, anteriormente, um 

cargo temporário, não é justificativa para sua nomeação, eis que 

participara inclusive do ato que atualmente reputa ilegal. Portanto, não 

pode a parte querer aproveitar de sua própria torpeza. Ainda, mister 

consignar que restou fixada a tese, em sede de repercussão geral no 

Recurso Extraordinário n. 837311/PI do Colendo Supremo Tribunal Federal, 

in litteris: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO 

PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do 

concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do 

merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo 

à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital 

(RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 
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também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 

DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Destaque) Não obstante, deixou 

a parte de se insurgir em tempo hábil, vindo a fazê-lo somente depois de 

rescindido o seu contrato de labor temporário, o que viola frontalmente o 

artigo 23 caput da Lei n.º 12.016/09: Art. 23. O direito de requerer 

mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, sendo 

verificada não somente a inexistência de direito líquido e certo quanto 

também a intempestividade da via eleita, caso é de rejeição liminar do 

pedido. Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei 

12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV do CPC, indefiro a inicial do presente 

Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000140-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000140-44.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: 

DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA Tratam-se os presentes autos de 

mandado de segurança individual impetrado por DEUZIMARA ALVES 

OLIVEIRA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT, 

ambos suficientemente qualificados no encarte processual em epígrafe. 

Em resumo, alega a impetrante que foi classificada na 8ª colocação para o 

cargo de “professor” no concurso público aberto pela Prefeitura Municipal 

de Nova Nazaré/MT, regido pelo Edital n. 001/2016. Aduz que no início de 

2017 foi convocada para exercer o cargo público acima mencionado, 

porém, na qualidade de servidor temporário com prazo de vigência até o 

dia 22/12/2017. Afirma que o contrato temporário não foi renovado em 

2018. Assevera que o ato coator consubstancia no fato de a autoridade 

coatora, ao invés de nomeá-la para o cargo efetivo, lhe contratou para o 

exercício da função por tempo determinado, mesmo estando na posição 

de classificação exigida no certame. Afirma que possui direito subjetivo à 

nomeação, eis que foi contratada de forma precária em contrato com 

prazo determinado quando aprovada em concurso dentro do prazo de 

validade do certame. Em liminar, requer a sua imediata nomeação em 

caráter efetivo junto aos quadros da Administração Pública no cargo 

público concorrido, objeto do concurso regido pelo Edital n. 001/2016. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamentação 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, 

respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça (...)” Como qualquer outra ação, deve 

o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as 

condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição 

específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente demonstrado. 

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e 

delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Assim, a 

via estreita do mandado de segurança será adequada tão somente 

quando diante de prova robusta e pré-constituída do ato tido por ilegal, a 

qual deverá ser devidamente formalizada por ocasião da propositura da 

ação, seja procedendo a sua imediata juntada com a exordial, ou ainda, 

com a indicação da repartição, autoridade ou terceiro que esteja em poder 

destas provas, os quais serão oficiados para exibição das mesmas no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme § 1º do art. 6º da Lei 12016/2009. In 

casu, resta patente a ausência do direito líquido e certo do impetrante, eis 

que fora aprovado somente para cadastro de reserva. Ademais, o fato de 

ter aceitado, anteriormente, um cargo temporário, não é justificativa para 

sua nomeação, eis que participara inclusive do ato que atualmente reputa 

ilegal. Portanto, não pode a parte querer aproveitar de sua própria torpeza. 

Ainda, mister consignar que restou fixada a tese, em sede de 

repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837311/PI do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, in litteris: EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO 

VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do 

concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do 

merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 
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cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo 

à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital 

(RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 

também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 

DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Destaque) Não obstante, deixou 

a parte de se insurgir em tempo hábil, vindo a fazê-lo somente depois de 

rescindido o seu contrato de labor temporário, o que viola frontalmente o 

artigo 23 caput da Lei n.º 12.016/09: Art. 23. O direito de requerer 

mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, sendo 

verificada não somente a inexistência de direito líquido e certo quanto 

também a intempestividade da via eleita, caso é de rejeição liminar do 

pedido. Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei 

12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV do CPC, indefiro a inicial do presente 

Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000141-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000141-29.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: NUYARA 

JESSICA RODRIGUES NARDES Tratam-se os presentes autos de mandado 

de segurança individual impetrado por NUYARA JESSICA RODRIGUES 

NARDES contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT, 

ambos suficientemente qualificados no encarte processual em epígrafe. 

Em resumo, alega a impetrante que foi classificada na 3ª colocação para o 

cargo de “enfermeira” no concurso público aberto pela Prefeitura Municipal 

de Nova Nazaré/MT, regido pelo Edital n. 001/2016. Aduz que foi 

convocada para exercer o cargo público acima mencionado, estando 

exercendo-o até o presente momento. Assevera que o ato coator 

consubstancia no fato de a autoridade coatora, ao invés de nomeá-la para 

o cargo efetivo, lhe contratou para o exercício da função por tempo 

determinado, mesmo estando na posição de classificação exigida no 

certame. Afirma que possui direito subjetivo à nomeação, eis que foi 

contratada de forma precária em contrato com prazo determinado quando 

aprovada em concurso dentro do prazo de validade do certame. Em 

liminar, requer a sua imediata nomeação em caráter efetivo junto aos 

quadros da Administração Pública no cargo público concorrido, objeto do 

concurso regido pelo Edital n. 001/2016. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do essencial. Fundamentação Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Por direito líquido e certo deve ser entendido o 

direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Assim, a via estreita do mandado de 

segurança será adequada tão somente quando diante de prova robusta e 

pré-constituída do ato tido por ilegal, a qual deverá ser devidamente 

formalizada por ocasião da propositura da ação, seja procedendo a sua 

imediata juntada com a exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, 

autoridade ou terceiro que esteja em poder destas provas, os quais serão 

oficiados para exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

§ 1º do art. 6º da Lei 12016/2009. In casu, resta patente a ausência do 

direito líquido e certo do impetrante, eis que fora aprovado somente para 

cadastro de reserva. Ademais, estando o ocupando o cargo de forma 

temporária, está a própria impetrante atuando de forma ilegal, eis que os 

anteriores classificados é que deteriam eventual direito à contratação. 

Ainda, mister consignar que restou fixada a tese, em sede de 

repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837311/PI do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, in litteris: EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO 

VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do 

concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do 

merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 
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distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo 

à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital 

(RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 

também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 

DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Destaque) Não obstante, deixou 

a parte de se insurgir em tempo hábil, vindo a fazê-lo somente após muito 

tempo de exercício no cargo temporário, o que viola frontalmente o artigo 

23 caput da Lei n.º 12.016/09: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, sendo verificada não 

somente a inexistência de direito líquido e certo quanto também a 

intempestividade da via eleita, caso é de rejeição liminar do pedido. 

Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c 

art. 485, inciso IV do CPC, indefiro a inicial do presente Mandado de 

Segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Considerando que a própria narrativa constante na inicial 

demonstra a ilegalidade com que fora a impetrante contratada, aliada ao 

descumprimento, por parte do Município, das normas que regem as 

contratações públicas temporárias, determino que cópia dos presentes 

autos sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para que apure a conduta dos envolvidos, com o fito de cessar 

as irregulares contratações no âmbito do Município (inclusive da 

impetrante). Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAVI BENETTI (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000135-22.2018.8.11.0021 AUTOR: PAULO 

MORAIS FERNANDES Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória 

proposta por PAULO MORAIS FERNANDES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e PEDRO DAVI BENETTI. Sustenta o autor que, na 

condição de Oficial do Cartório Extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de 

Água Boa, fora repentinamente afastado de sua função por meio de 

decisão judicial proferida pelo segundo requerido, no exercício do mister 

de Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Água Boa. Aduz o 

requerente que o cumprimento da decisão judicial lhe causara abalos 

psíquicos e de imagem, eis que não lhe fora franqueada anterior 

oportunidade de manifestação, além do que, após a instauração do pedido 

de providências que motivara a decisão, tivera reconhecida pela 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso a legalidade de 

sua delegação. Requer indenização por danos morais. É o breve relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Antes inclusive de 

analisar a possibilidade do regular trâmite da presente ação, mister 

demonstrar que uma das partes requeridas não detém legitimidade para 

figurar no polo passivo da presente demanda. Tal ilegitimidade é tão 

patente, que pode – e deve – ser reconhecida de forma liminar, até porque 

o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 485, parágrafo 3º, 

dispõe expressamente que tal questão pode ser conhecida de ofício pelo 

Juiz a qualquer tempo: § 3 O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Expliquemos: A Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), em seu artigo 17 

caput, especifica que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e 

legitimidade. Na mesma esteira, prevê o artigo 485, inciso VI, do diploma 

legal em apreço, que extinto será o processo, sem resolução de mérito, 

acaso seja reconhecida a ausência de quaisquer das condições da ação, 

e a legitimidade é uma delas. Por parte legítima entende-se àquele que é 

autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A legitimidade é uma 

questão de ordem pública, entendida assim aquela que pode, de ofício e a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, ser alegado pelas partes ou 

reconhecido pelo juízo. No entanto, antes de analisar-se o mérito da ação, 

a legitimidade somente pode ser afastada de plano acaso comprovado 

cabalmente que não detém a parte qualquer relação com o fato que se 

discute, como no caso dos autos. No âmbito estritamente processual, a 

legitimidade deve ser averiguada somente com a alegação da parte e, no 

caso presente, vemos que a alegação do litigante ativo não detém 

qualquer fundamento quanto à colocação de PEDRO DAVI BENETTI no polo 

passivo da demanda, devendo ser ele reconhecido de plano como 

ilegítimo. Isso porque, como já reverberado, intenciona o requerente 
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imputar as consequências de uma decisão à pessoa do juiz que a 

prolatou. O artigo 143 do Código de Processo Civil é claro ao dispor sobre 

a responsabilidade do juiz: Art. 143. O juiz responderá, civil e 

regressivamente, por perdas e danos quando: I - no exercício de suas 

funções, proceder com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem 

justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da 

parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão 

verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a 

providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias. 

No caso dos autos, não estaríamos diante da hipótese prevista no inciso II 

do referido artigo, eis que tal dispositivo trata de conduta omissiva. 

Portanto, as alegações do requerente, em tese, dever-se-iam basear no 

artigo 143, inciso I (dolo ou fraude). Porém, em momento algum na 

narrativa da inicial o requerente imputa ao requerido PEDRO DAVI BENETTI 

qualquer conduta passível de qualificação como dolo ou fraude, mas 

somente uma suposta ausência de disponibilização de defesa prévia. No 

entanto, o ponto nevrálgico da ilegitimidade passiva de PEDRO DAVI 

BENETTI encontra-se no próprio caput do artigo 143 do Código de 

Processo Civil, que aduz expressamente que a responsabilidade do juiz 

sempre será regressiva. A responsabilidade pessoal do Juiz por atos 

decorrentes do exercício de seu mister é muito mais restrita do que a dos 

demais servidores públicos, os quais, nos termos do artigo 37, parágrafo 

6º da Constituição Federal, respondem por dolo ou culpa. Ao referir-se o 

Código de Processo Civil à dolo ou fraude, vê-se que a responsabilidade 

da pessoa do Juiz limita-se à condutas intencionais, não sendo possível a 

responsabilização por atos culposos. Além disso, a responsabilidade 

sempre será regressiva, ou seja, há primeiramente o Estado de ser 

acionado para, após a formação da devida responsabilidade indenizatória, 

ser perquirido o dolo do Magistrado. A questão não é recente, e 

encontra-se já consolidada na Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: RE 228977 SP - Recurso extraordinário. Responsabilidade 

objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte 

passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária 

não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os 

magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o 

exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade 

funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e 

legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a 

Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados danos causados 

pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, 

posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado 

responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva 

reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face 

dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no 

exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. Outra questão que merece grande 

ressalte, e que concretiza ainda mais a ilegitimidade ora trespassada, é 

que o Conselho Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

decisão liminar no recurso apresentado pelo requerente contra a decisão 

do requerido (autos n.º 112079-46.2017.811.0000), manteve a decisão do 

Juízo de primeiro grau, cujo arrazoado fora assim publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico n.º 10186, disponibilizado em 25 (vinte e cinco) de 

Janeiro de 2018: RECURSO CONTRA DECISÃO DE JUIZ (MATÉRIA 

DISCIPLINAR) Nº 9/2017 NUMERAÇÃO ÚNICA: 0112079-46.2017.8.11.0000 

RECORRENTE: PAULO MORAES FERNANDES – Oficial do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT ADVOGADO: JOAQUIM 

FELIPE SPADONI OAB 6197 RECORRIDO: PEDRO DAVI BENETTI – Juiz de 

Direito da Comarca de Água Boa/MT ASSUNTO: Recorre, com pedido de 

efeito suspensivo, da decisão proferida pelo Exmº. Srº. Pedro Davi 

Benetti, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Água Boa/MT, nos 

autos de Pedido de Providências de n. 5398-86.2017.811.0021 - Código 

nº. 1023800. RELATÓRIO EXMA. SR.ª DES.ª MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO (VICE-PRESIDENTE) Egrégio Conselho da Magistratura: Trata-se 

de recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 

PAULO MORAES FERNANDES, Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Água Boa-MT, em face da decisão proferida pelo 

doutoJuízo Diretor do Foro – Dr. PEDRO DAVI BENETTI–, que o destituiu do 

seu cargo, bem como todos os seus substitutos Rosmary Rocha Martins 

Fernandes, Leonardo Martins Fernandes e Daniela Fernandes, além de 

determinar o recolhimento aos cofres públicos o valor excedente a 

90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal a contar de 

12/08/2013, que não vinha sendo cumprido. Inconformado com as 

destituições, o recorrente busca, em princípio, efeito suspensivo à 

decisão singular, sob o argumento de que inexiste quebra de confiança, 

pois sempre se pautou com zelo e eficiência, além de manter em seu 

quadro de colaboradores as pessoas mais qualificadas possíveis. 

Assevera que a sua Serventia encontra-se com ostatusde provido, bem 

como ainda estava no prazo para recolhimento futuro e retroativo do 

excedente do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, em 

cumprimento ao Provimento nº 08/2017-CGJ. Questiona ainda as 

destituições dos seus substitutos legais (mulher, filho e sobrinha), 

ponderando pela inaplicabilidade do nepotismo, pois, a seu ver, a 

Resolução nº 7/2005 do CNJ disciplina o exercício de cargos, empregos e 

funções dos parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de 

servidores investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito 

dos órgãos do Poder Judiciário, de sorte que as serventias extrajudiciais, 

por óbvio, não compõem ou integram o Poder Judiciário, afastando-se, 

portanto, a incidência da referida resolução. No mais, alega que não sendo 

aplicado o nepotismo para o serviço extrajudicial, o Juiz deveria nomear 

para o cargo a substituta mais antiga na Serventia (esposa), que possui 

mais de 30 anos de serviços prestados, e não afastá-la junto a todos os 

demais substitutos. Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão 

recorrida, visando a sua restituição ao cargo de Oficial Registrador e de 

seus substitutos, além da suspensão do recolhimento imediato dos valores 

excedentes a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF. DO PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO De início, importa salientar que o recorrente impetrou 

o Mandado de Segurança nº 29.253 perante o STF, sendo deferida a 

liminar pelo Ministro Ayres Brito em 18/10/2010, passando o Cartório para 

a relação das Serventias com pendência judicial (fl. 08). No entanto, tal 

liminar foi revogada em 14/02/2014, pelo Ministro Teori Zavaschi, conforme 

se vê da transcrição trazida na decisão recorrida (fls. 08/10-verso), esta 

inclusive transitada em julgado. Portanto, a partir do trânsito em julgado da 

decisão do Supremo, restou configurada a vacância da Serventia em 

discussão, sendo assim, nos termos do art. 3º e seguintes da Resolução 

nº 80 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os atuais responsáveis 

pelas unidades declaradas vagas permaneceram em caráter precário e 

interinamente, e sempre em confiança do Poder Público responsável pela 

designação, até a assunção da respetiva unidade por delegação de quem 

tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos,in verbis: 

“Art. 3º. Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas 

unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão 

respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e 

interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a 

assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido 

aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da 

disposição constitucional que rege a matéria”. Com efeito, diante da 

vacância da serventia, inclusive confirmado pelo Juízo recorrido, o Sr. 

PAULO MORAES FERNANDES passou a responder pelo Cartório do 1º 

Ofício de Água Boa precária e interinamente, em confiança do Poder 

Público. Desta forma, deveria o Oficial Registrador observar ao que 

preceitua o art. 290 das Consolidações das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – CNGC – Foro 

Extrajudicial, que em seu art. 290 dispõe: “Art. 290.Todos os responsáveis 

interinos por serventias notariais e de registro vagas devem proceder ao 

recolhimento de eventual quantia que, em sua renda líquida, exceda ao 

teto remuneratório de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do 

subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF. Parágrafo 

único. Os recolhimentos deverão ser efetuados por meio de depósito 

identificado na Conta Única vinculada ao processo autuado na Diretoria, 

aberto exclusivamente para esse fim.”. No caso em comento, há fortes 

indícios de que logo após a revogação da liminar, o recorrente deixou de 

cumprir o dispositivo mencionado, o que por si só macula a relevância da 

fundamentação. De igual sorte, quanto ao NEPOTISMO, há também indício 

de descumprimento da Súmula Vinculante nº 13 do STF, da Resolução nº 

07/2005 e do Enunciado Administrativo nº 1-Nepotismo-CNJ, já que tais 

dispositivos são claros ao afirmar que o nepotismo também alcança os 

Registradores Interinos, portanto, contrário ao entendimento do recorrente. 

Diante do exposto, por não vislumbrar os elementos necessários para a 

atribuição do efeito pretendido pelo recorrente, indefiro o pedido de efeito 

suspensivo, recebendo o recurso somente em seu efeito devolutivo, 

mantendo-se a decisão recorrida até a análise meritória deste recurso em 

sessão do Conselho da Magistratura. Inclua-se em pauta. É o relatório. 

Aos demais Membros. Após, inclua-se na pauta. Cuiabá, 21 de setembro 

de 2017. Des.ª Marilsen Andrade Addario-Vice Presidente - Relatora 
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Portanto, se já houvera manifestação do Conselho da Magistratura em 

relação ao assunto, e tal manifestação mantivera – ainda que liminarmente 

– a decisão do requerido, não pode o requerente imputar conduta ilegal ao 

juiz condutor do feito, sustentando para tal uma decisão do próprio 

Conselho (Ato n.º 87/89/CM/TJMT). Diante do exposto, reconheço 

liminarmente a ilegitimidade passiva de PEDRO DAVI BENETTI para figurar 

no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Exclua-se o requerido da distribuição e 

autuação do presente feito. Condeno o requerente no pagamento das 

custas processuais referentes à lide entre ele e o excluído requerido. Sem 

honorários advocatícios nesta fase processual, eis que sequer formada a 

relação jurídico processual. Quanto à lide ajuizada contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição 

inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos 

do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000678-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIZE DE RE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCHIOR ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. Referido instituto, 

nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, 

conforme expressa disposição legal, serve tanto para prevenir quanto 

para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente 

havia um litígio, que culminou com a propositura da presente ação. No 

entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa 

dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as partes, visando 

terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo como pano de 

fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma transação. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes (id nº 10775645), 

julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, com a ressalva de 

que havendo despesas extraordinárias, as respectivas notas deverão ser 

apresentadas até o dia 30 de cada mês, visando possibilitar o pagamento 

até o dia 10 do mês subsequente. Com supedâneo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para 

todos os fins, o título executivo judicial. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º, do Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001516-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEUROMHO TSERENHO A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001516-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 10775645). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Ficam as partes dispensadas do pagamento 

de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 
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Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028168 Nr: 559-81.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito, Poupança e Invest. Ouro Verde 

do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Oliveira 

Vanderlei - OAB:21.678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027827 Nr: 319-92.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Camargo Bodini Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027827 (319-92.2018.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 31 de janeiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1107 Nr: 673-84.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 Visando conferir efetividade aos atos expropriatórios, considerando que 

o bem penhorado é móvel, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe a localização específica do bem, como 

também a disponibilidade de sua remoção, tendo em vista que este Juízo 

não conta com depositário judicial. .

 Em seguida, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88772 Nr: 3158-66.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isys Carvalho Alves - 

OAB:16.661/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:OAB/MT 15.002/B

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença.

 Determino a intimação do devedor, para cumprir os termos da sentença, 

bem como para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027684 Nr: 208-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Denise Schimanko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Canci Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:OAB/MS 6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 
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o caso requer.

 Designo audiência para o depoimento pessoal da autora para o dia 

21.03.2018, às 13h00min (MT), devendo esta ser pessoalmente intimada a 

comparecer.

Notifique o juízo deprecado, sendo desnecessária a intimação dos 

patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027820 Nr: 314-70.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Nascimento de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Ribeiro da Silva, Emerson do 

Nascimento Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rodrigues de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 15.419-O, Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem, 

visando colher o depoimento pessoal do réu.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para o depoimento pessoal do réu para o dia 

21.03.2018, às 13h30min (MT), devendo esta ser pessoalmente intimado a 

comparecer.

Considerando a notícia de que o requerido se encontra recluso, oficie-se à 

Penitenciária Major Zuzi Alves desta cidade de Àgua Boa/MT a fim de que 

promova a condução do segregado ao ato.

 Notifique o juízo deprecado, sendo desnecessária a intimação dos 

patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34621 Nr: 3632-42.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Robson Marinho, 

Wilmo Sanaiotti, Helena Costa Jacaranda, Wandir Aparecida Rocca 

Sanaiotti, Claudio João Montovani, Maria Aparecida Montovani, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ANA PAULA MONÇAO OLIVEIRA - 

OAB:9030/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao determinado no R. Despacho de fls 

191/192, desentranhei a Petição de fls 178/185, bem como, realizei a 

intimação do Procurador que subscreve a mesma, para, em cinco (05) 

dias, receba a mesma na escrivania, sob pena de sua inutilização pela 

Secretaria desta Segunda Vara

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35815 Nr: 416-39.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto do Val de Paula e Silva, Silvia Maria 

Lima de Paula, Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubry Reimer dos 

Santos - OAB:8.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Marilene Mendes da Silva - OAB:3.945/MT

 Em análise ao requerimento dos requeridos com a celeridade que o caso 

requer, eis que há recurso de apelação interposto pelo autor e 

contrarrazões pelos réus pendentes de análise quanto à admissbilidade 

na instância recursal, considerando que a solicitação apresentada não 

tem a finalidade de reanalisar o objeto litigioso desta demanda, mas 

apenas de comunicar eventual modificação do panorama fático e jurídico 

do processo, defiro os pedidos às fls. 2.220/2.221.

 Assim, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca de Água 

Boa/MT no processo n. 1121-71.2010.811.0021 (Código n. 32121) 

encaminhando cópia da sentença exarada às fls. 2.189/2.192, bem como 

informando a interposição de recurso de apelação pelo autor deste 

processo, ora acostado às fls. 2.189/2.192.

 Oficie-se também ao Juízo da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária 

de Cuiabá/MT junto ao processo n. 2007.36.00.012140-8 encaminhando 

cópia da sentença às fls. 2.189/2.192, bem como noticiando a interposição 

de recurso de apelação pelo autor Geraldo Antonio Mendes da Silva (fls. 

2.193/2.211).

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para a análise da admissibilidade e, eventualmente, do mérito 

do recurso interposto nesta demanda.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37067 Nr: 1669-62.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Pedro da Silva, Alceu Luiz Guntzel, Brasilino Ferreira 

da Mota, Celestino Fonseca, Cosmo Severo dos Anjos, Edson Konzen, 

Espólio de Geraldo Mauricio Barroso, Tereza Jacir Lavorato Barroso, João 

Ribeiro da Silva, José Lopes dos Reis, José Romeu Rippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21220 Nr: 598-30.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: A intimação do advogado da parte requerente, por todo teor 

da r. Decisao, proferida nos autos em epígrafe, abaixo transcrita:

SENTENÇA:Código n. 21220

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANTONIA DA SILVA 

RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Realizados alguns atos processuais, em decisão proferida às fls. 123/124 

foi acolhida parcialmente a impugnação oposta pelo INSS e determinado 

que a parte autora apresentasse novos cálculos.

Em manifestação apresentada às fls. 126/129 a parte credora apresentou 

os novos cálculos e em seguida, a parte devedora manifestou-se à fl. 

130-v.

1 – Em síntese, verifica-se que o valor dos atrasados resta incontroverso. 

Desta forma, este Juízo HOMOLOGA os cálculos às fls. 127/128 referente 

ao montante das parcelas atrasadas.

2 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o precatório para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor. Com 

a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do alvará em 

Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, nota-se que tal 

pretensão não foi analisada na decisão de impugnação ao cumprimento de 

sentença. Desta forma, considerando a manifestação apresentada pela 

autarquia devedora à fl. 130-v e da análise dos autos em questão, 

verifica-se que o valor apresentado pela credora à fl. 128 referentes aos 

honorários advocatícios encontra-se equivocado, tendo em vista que não 

seguiu os parâmetros determinados no acórdão proferido.

3 – Desta forna, INTIME-SE a parte credora para refazer os cálculos no 

que tange aos honorários advocatícios, no prazo de 10 (dez) dias, 

observando as determinações exaradas no acórdão de fl. 79, devendo 

ser fixado a incidência em 10/2008.

4 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao INSS para que manifeste 

sobre o cálculo apresentado referente aos honorários advocatícios.

5 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações no 

que concerne ao montante devido referente aos honorários advocatícios.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de novembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113867 Nr: 4641-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Serafim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

sobre o objeto litigioso do processo, nos termos do art. 178, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96645 Nr: 257-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdR, Edenize de Ré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belchior Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908/MT

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

No caso dos autos, verifica-se que as partes, em audiência de mediação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) as partes firmaram uma avença.

 Conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), a composição ora em 

análise tem como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível.

A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, “b” do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos.

Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7113 Nr: 1066-67.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, Antonio Luis Mendes, José dos Santos, Aristóteles Batista 

Teles, Clodoveu Pádua Resende, Luis Carlos Pereira Borges, Antonio 

Ribeiro de Souza, Izamar Xavier do Rego, Arquimedes Silveira dos Santos, 

Wanderley de Paula Peres, Moisés Beraldo da Silva, Sebastiana Rodrigues 

dos Santos, Gilberto Martins da Costa, Geraldo Martins Ramos, Ana Lídia 

Alves de Souza, Leonina Peixoto Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:6426-A MT, Daniela 

Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Em que pese o acordo noticiado às fls. 701/702, com fundamento no 

princípio da legalidade disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, 

intime-se o Município de Cocalinho/MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacione aos autos lei que autorize o seu Procurador a firmar 

compromisso, sob pena deste Juízo não homologar a avença firmada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7676 Nr: 272-12.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Meotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 
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que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, nota-se que se mostrou incontroverso o 

adimplemento do débito principal condenatório no importe de R$ 23.267,39 

(vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), como se pode notar através das manifestações acostadas 

pelas partes às fls. 716/720 e fls. 721/722.

 Diante do exposto, no que tange ao débito principal, deve ser declarada a 

sua extinção, ante o adimplemento integral.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Proceda-se a reversão do numerário ao Município de Cocalinho/MT na 

forma consignada à fl. 721.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Em tempo, diante da afirmação do exequente em substituição processual 

à fl. 721, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do montante referente aos honorários advocatícios 

junto ao FUNAMP, sob pena de continuidade da fase executiva com a 

expropriação do bem penhorado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 364-72.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Andre Honda Flores, Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gomes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Com fundamento no art. 313, inciso I e art. 689, do Código de Processo 

Civil, determino a suspensão do processo.

Nos termos do art. 313, §2º, inciso II do CPC, intime-se o exequente para 

que, no prazo de 02 (dois) meses, promova a sucessão processual com a 

citação do espólio, de quem for seu sucessor, ou se for o caso, dos 

herdeiros, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96455 Nr: 135-44.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhioneyson Sbrussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

No caso dos autos, verifica-se que as partes, antes de proporem qualquer 

ação litigiosa, efetivaram uma avença, postulando pela sua judicial 

homologação.

Conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), a composição ora em 

análise tem como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível.

A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, “b” do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

Há comprovação do cumprimento da avença (fls. 213/215)

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos.

Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 3691-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Elias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença.

 Determino a intimação do devedor, para cumprir os termos da sentença, 

bem como para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 516-28.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Luiz Becker, IZABEL FERLA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Em análise ao requerimento às fls. 498/501, determino a intimação do 

devedor, para cumprir os termos da sentença, bem como para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31912 Nr: 912-05.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Amaury Scherer, Osmar Scherer
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para cumprir os 

termos da sentença, bem como para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a 

expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109810 Nr: 2341-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A, Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/O, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico-processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes 

advertidas que a ausência de manifestação quanto aos pontos 

supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar 

esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do 

regramento citado, sendo que a ausência de especificação minudenciada 

de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15757 Nr: 2699-11.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Fernando Decanini - 

OAB:6865/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Cumpra-se integralmente a decisão à fl. 180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91085 Nr: 783-58.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Rodovalho Nascimento, Carlos Henrique 

Pessoa, José Amaro de Araújo, Humberto Eustáquio da Fonseca, Elton 

Amaro de Araújo, Antônio Ferreira de Souza, Gerson Fernandes Carvalho, 

Gedeon Marques de Sousa, Espólio de Adílio Vaz, Vera de Souza Vaz, 

Espólio de Rodolfo Dias Vaz, Carmelinda Vaz, Espólio de Lindoar 

Rodrigues de Oliveira, Eurides Rodrigues Moreira, Lindalva Rodrigues de 

Oliveira, Ilson Ribeiro Guimarães, Eli Pedro da Silva, Julio César de Souza 

Barbosa, Espólio de Silvio Silva, Luzia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000137-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000137-89.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: 

ROSANGELA SILVA LUZ Tratam-se os presentes autos de mandado de 

segurança individual impetrado por ROSANGELA SILVA LUZ contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT, ambos suficientemente 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Em resumo, alega a 

impetrante que foi classificada na 9ª colocação para o cargo de 

“professor” (“Licenciatura Plena em Pedagogia”) no concurso público 

aberto pela Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT, regido pelo Edital n. 

001/2016. Aduz que no início de 2017 foi convocada para exercer o cargo 

público acima mencionado, porém, na qualidade de servidor temporário 

com prazo de vigência até o dia 22/12/2017. Afirma que o contrato 

temporário não foi renovado em 2018. Assevera que o ato coator 

consubstancia no fato de a autoridade coatora, ao invés de nomeá-la para 

o cargo efetivo, lhe contratou para o exercício da função por tempo 

determinado, mesmo estando na posição de classificação exigida no 

certame. Afirma que possui direito subjetivo à nomeação, eis que foi 

contratada de forma precária em contrato com prazo determinado quando 

aprovada em concurso dentro do prazo de validade do certame. Em 

liminar, requer a sua imediata nomeação em caráter efetivo junto aos 

quadros da Administração Pública no cargo público concorrido, objeto do 

concurso regido pelo Edital n. 001/2016. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do essencial. Fundamentação Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Por direito líquido e certo deve ser entendido o 

direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Assim, a via estreita do mandado de 

segurança será adequada tão somente quando diante de prova robusta e 

pré-constituída do ato tido por ilegal, a qual deverá ser devidamente 

formalizada por ocasião da propositura da ação, seja procedendo a sua 

imediata juntada com a exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, 

autoridade ou terceiro que esteja em poder destas provas, os quais serão 
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oficiados para exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

§ 1º do art. 6º da Lei 12016/2009. In casu, resta patente a ausência do 

direito líquido e certo do impetrante, eis que fora aprovado somente para 

cadastro de reserva. Ademais, o fato de ter aceitado, anteriormente, um 

cargo temporário, não é justificativa para sua nomeação, eis que 

participara inclusive do ato que atualmente reputa ilegal. Portanto, não 

pode a parte querer aproveitar de sua própria torpeza. Ainda, mister 

consignar que restou fixada a tese, em sede de repercussão geral no 

Recurso Extraordinário n. 837311/PI do Colendo Supremo Tribunal Federal, 

in litteris: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO 

PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do 

concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do 

merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo 

à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital 

(RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 

também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 

DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Destaque) Não obstante, deixou 

a parte de se insurgir em tempo hábil, vindo a fazê-lo somente depois de 

rescindido o seu contrato de labor temporário, o que viola frontalmente o 

artigo 23 caput da Lei n.º 12.016/09: Art. 23. O direito de requerer 

mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, sendo 

verificada não somente a inexistência de direito líquido e certo quanto 

também a intempestividade da via eleita, caso é de rejeição liminar do 

pedido. Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei 

12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV do CPC, indefiro a inicial do presente 

Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JAQUES DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO ARNOLDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010116-92.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: CARLOS 

JAQUES DE MESQUITA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 
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requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 5 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, bem como e seu cliente, para comparecer a audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/04/2018 Hora: 15:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio 

Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. bem como sua 

intimação da Medida Liminar. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000133-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GERALDO PEREIRA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de processo 

de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Assim entendemos pois além da linha 

telefônica ter sido habilitada num local distante da residência do 

requerente, vê-se que o débito é antigo. Ainda, tendo o requerente 

caucionado o débito, não há falar em prejuízos para o requerido, que 

detém plenas possibilidades de receber o débito em caso de 

insubsistência da ação. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que um 

dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que logrou êxito também o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Assim entendemos 

pois seu financiamento encontra-se obstado pelo registro referido, de 

forma que cabível a concessão da tutela. Isto posto, defiro a tutela 

provisória consistente na obrigação do requerido do retirar o nome do 
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requerente dos registros negativos dos bancos de dados consumeristas, 

em relação ao débito discutido na presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Estando a inicial à contento, conforme determina o regramento de 

regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte 

adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do que 

preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá 

conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será realizada a 

audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), 

bem como a advertência que o não comparecimento à solenidade 

processual citada acarretará a declaração de veracidade dos fatos 

articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 

20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput do 

Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000121-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PEREIRA VALADARES Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque ambas as dívidas que o autor alega 

serem indevidas são deveras antigas (mais de 03 anos atrás), não sendo 

crível que somente agora o requerente descobrira tais anotações 

alegadamente indevidas. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Estando a inicial 

à contento, conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei 

n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000122-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PEREIRA VALADARES Tratam-se os presentes autos de processo de 
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conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque além da dívida alegada indevida, o 

requerente ainda possui outras duas anotações antigas (que são inclusive 

objeto de outro processo também despachado na data de hoje), do que se 

infere que há indícios de que realmente as inscrições são fidedignas. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MATTOS MANTOVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000128-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DAVI 

MATTOS MANTOVANI Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 
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alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, além de não haver qualquer provas da 

venda do veículo, não há qualquer evidência de que o requerente tenha 

comunicado a venda ao órgão de trânsito. Soma-se a isso a verificação 

de que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de 

urgência encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no 

ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a 

demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil 

reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento 

jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial 

sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na 

prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida 

encontra-se ausente. Isso porque, apesar do requerente ter expressa e 

formalmente renunciado à propriedade do bem, não fora aduzida sequer a 

data da venda do bem, de forma que não restara com´provada qualquer 

urgência no pleito, Não se pode confundir a prova da existência do perigo 

na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido 

no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade 

do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o 

pleito que se pretende, encontra-se também ausente. Malgrado não tenha 

a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000134-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS Tratam-se os presentes autos 

de processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, 

uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não 

se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão 

da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, 

evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que 

sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em 

desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 
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Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Isso porque, conforme 

demonstrado documentalmente pelo autor, já teria ele quitado com todas 

as obrigações decorrentes do contrato. Ademais, no caso dos autos, 

verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da 

tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente 

conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do 

receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro 

provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A 

decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar 

fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova 

referida encontra-se ausente. Não se pode confundir a prova da 

existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do 

fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de 

fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos 

autos. O que também logrou êxito o autor provar na inicial fora a 

necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de 

referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo 

processual. Assim endentemos pois os descontos indevidos na folha 

salarial do requerente oneram sobremaneira o seu próprio sustento. Isto 

posto, defiro a tutela provisória requerida na inicial, para determinar ao 

requerido que abstenha-se de descontar, na folha salarial do requerente, 

as parcelas do já quitado financiamento. Estando a inicial à contento, 

conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 

9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 5 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000151-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

MARIA SODRE Considerando a impossibilidade de citação/intimação da 

requerida R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, em 

razão da mudança de endereço, bem como a indicação de novo endereço 

pela parte autora, determino o cancelamento da audiência dantes 

agendada, bem como o encaminhamento dos autos à Sra. Conciliadora 

dos Juizados Especiais Cíveis desta comarca, para que apraze nova 

solenidade para tentativa de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 31 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120701 Nr: 2644-74.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 120701Vistos em correição1. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23/02/2018, às 14h15min..4. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas 

para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob 

pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A e 

seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha 

procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 01 de fevereiro 

de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112548 Nr: 3952-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira Agapito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 112548Vistos em correição1. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27/06/2018, às 14h00min.4. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas 

para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob 

pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 
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expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A e 

seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha 

procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 01 de fevereiro 

de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98170 Nr: 1164-32.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 98170Vistos em correição1. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21/06/2018, às 16h15min.4. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas 

para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob 

pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A e 

seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha 

procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 01 de fevereiro 

de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 106772 Nr: 719-77.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 106772Vistos em correição1. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21/06/2018, às 15h00min.4. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas 

para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob 

pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A e 

seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha 

procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 01 de fevereiro 

de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85334 Nr: 4162-75.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Barbacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 85334

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em Ordem

1. DEFIRO manifestação ministerial de folha 217, em seu item 1, DESIGNO 

audiência de justificação a ser realizada na data de 20/06/2018 às 

14h00min (Horário de Cuiabá), no Fórum desta Comarca.

2. INTIME-SE e REQUISITE-SE, se necessário, o reeducando para 

comparecer a audiência supra designada.

3. Dê-se a ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua 

prerrogativa legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação 

pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega 

dos autos com vista.

4. Dê-se a ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. SIRVA-SE a presente decisão como carta precatória, ofício e mandado 

de intimação.

6. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19774 Nr: 291-16.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM, RDSM, SONIA DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar, via DJE, 

a advogada da parte requerente a manifestar-se sobri o teor da certidão 

negativa de fl. 153, no prazo de 05 dias.

Alto Araguaia - MT, 02 de fevereiro de 2018.
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Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 1838-52.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN MARTINS, RITIANE DIOMIDIO DE 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL PAVONI - 

OAB:14730/MT, Marcelo Agdo Cruvinel - OAB:11834/MT

 Autos n. 1838-52.2011.811.0020 (cód. 34304).Vistos.1. Tendo em conta 

a certidão retro; Considerando o Ofício nº 392/2017 encaminhado pelas 

Defensoras Públicas Tathiana Mayra Torchia Franco e Marília Augusto de 

Oliveira Plaza de que foi elaborada a Portaria nº 625/2017/SDPG da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual definiu a distribuição 

de tarefas dos Defensores Públicos do Núcleo de Alto Araguaia, ficando a 

segunda responsável pelo Núcleo Criminal; Considerando que a Defensora 

Pública Marília pediu vacância a partir da data de 28 de novembro de 2017; 

Considerando, por fim, que tais processos não poderão aguardarem 

paralisados por tantos meses cujo quantum não se conhece, NOMEIO para 

atuar na defesa do acusado Jonathan Martins, o Dr. Lucas Silva Zanotto – 

OAB/MT, arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o 

valor de R$ 2.782,40 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta 

centavos), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o 

advogado nomeado para apresentar memoriais finais.3. Após, à 

conclusão.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 2 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIAS MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 270-69.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidomar Furtado de Lima - 

OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7316-B/MS

 Autos n. 270-69.2009.811.0020 (cód. 25768).

Vistos.

 1. Trata-se de ação penal com derradeira sentença de pronúncia do 

acusado Cláudio André de Souza pela prática dos crimes previstos nos 

artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, em tese, praticado contra a vítima Moisés Juvêncio da Silva.

2. Derradeiramente foi certificado o trânsito em julgado do acórdão.

3. Nesse ínterim, de ofício, em razão da matéria, DECLINO a competência 

para processar e julgar a presente ação penal para a Primeira Vara deste 

Juízo, a qual possui atribuição específica para presidir os feitos de 

competência do Tribunal do Júri, a partir do artigo 416 do Código de 

Processo Penal, conforme quadro de competência das Varas Judiciais 

fornecido pela Corregedoria – Geral da Justiça de Mato Grosso e 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao referido juízo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32246 Nr: 2922-25.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDENIZ DA SILVA GUIMARÃES, SILVANI 

NOGUEIRA DE CARVALHO, JOAQUIM BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE ASSIS - 

OAB:3199/GO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

4. Quanto a certidão de fl. 635, AGUARDE-SE o retorno da Defensora 

Pública, encaminhando estes autos à mesma para apresentar eventual 

manifestação (recurso), no prazo legal, com relação a requerida Silvani 

Nogueira de Carvalho.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 1854-98.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ORESTE VERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., COOP. DE 

CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A

 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria 

sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 5. Ressalto que a decisão 

embargada fundamentou, de forma clara e precisa, suas razões de 

decidir, ainda que a tese nela perfilhada não convenha aos interesses do 

embargante, de forma que a prestação jurisdicional foi devidamente 

entregue, não havendo assim que se falar em contradição ou omissão. 6. 

Consigno que o condicionamento do levantamento da indenização a 

apresentação de documentos do veículo, sem qualquer restrição, dado o 

lapso de tempo decorrido desde o sinistro (15.01.2014), a exigência é 

perfeitamente dispensável e não pode impedir o pagamento da 

indenização. 7. Referida condição, somente teria eficácia se recuperado o 

salvado, o que não fez prova a seguradora embargante. 8. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULOS 

INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGATORIEDADE DE 

ENTREGA, PELO AGRAVADO, DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO 

VEÍCULO, COM A RESSALVA DE PROVA DE RECUPERAÇÃO DOS 

SALVADOS PELA SEGURADORA O QUE NÃO OCORREU - 

IMPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-SP - AI: 20082621720148260000 SP 

2008262-17.2014.8.26.0000, Relator: Francisco Thomaz, Data de 

Julgamento: 27/08/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/08/2014). 9. Ante ao exposto, por não preencher os 

requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 

10. Publique-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 2 de fevereiro de 2018. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 1854-98.2014.811.0020

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 290 de 597



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ORESTE VERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., COOP. DE 

CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimação à 

parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões 

recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 02 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91299 Nr: 433-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 433-34.2018.811.0020 (cód. 91299).Vistos.1. Cuida-se ação de 

guarda com pedido de alimentos e tutela antecipada proposta por Gisele 

Souza Oliveira em desfavor de Alessandro de Oliveira Ribeiro, em favor 

dos menores Ariel Souza de Oliveira, José Wilson Souza de Oliveira e 

Nocolas Othavio Cesario de Oliveira.2. Verificando o sistema Apolo, 

verifico que foi distribuída carta precatória n. 278-31.2018.811.0020 (cód. 

91017), oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS, figurando 

as mesmas partes da presente ação.3. Eis o relato do 

necessário.Fundamento e DECIDO.6. Analisando os autos da carta 

precatória expedida pelo juízo da Comarca de Paranaíba/MS, noto que a 

ação que tramita naquele juízo fora proposta em 23/11/2017.7. No mesmo 

sentido, constatado que já houve a citação do requerido nos autos da 

carta precatória, sem prejuízo de que existe audiência de conciliação e 

mediação designada para o dia 0/03/2018 naquela comarca.8. Nesse 

sentido, cabe observar o artigo 731 do Código de Processo Civil:“Art. 731. 

A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os 

requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os 

cônjuges, da qual constarão:I - as disposições relativas à descrição e à 

partilha dos bens comuns;II - as disposições relativas à pensão alimentícia 

entre os cônjuges;III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao 

regime de visitas11. Ante ao exposto, DECLINO da competência para o 

processamento do fe i to  em apenso aos autos n . 

0804019-59.2017.8.12.0018, determinando a remessa do mesmo ao juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS, procedendo às anotações 

e baixas necessárias, bem como grafando nossas sinceras 

homenagens.12. INTIME-SE.13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 2 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2334 Nr: 146-43.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA CHAVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RICARDINO VILELA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 05 dias, recolher as custas 

remanescentes e o valor de 1 selo a ser utilizado no alvará expedido.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 03/2086-DF

O Doutor João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista a decisão proferida em Sessão 

Extraordinária do Conselho da Magistratura realizada em 06/06/2007 – 

Provimento nº 18/2007/CM.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o servidor FLAVIO ALVES DOS SANTOS, Oficial de 

Justiça, matricula 7908, 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de 

Saúde no período de 24/11/2017 á 23/12/2017, nos termos da Lei 

Complementar nº. 04/90, a partir de 11/10/2007.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Barra do Bugres - MT, 02 de fevereiro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital Intimação

n° 3840-36.2008.811.0008-Código 37424 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO RODRIGUES DOS 

SANTOS, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias , 

contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de "Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no 

artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT". E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 

01 de fevereiro de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 10-82.1996.11.0008-Código 4202 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESVERNIO PAULINO DA SILVA, 

Cpf: 15615332115, Rg: 4 816 414 SSP, Filiação: Osias Paulino de Maria e 

de Cerina Angélica da Conceição, brasileiro(a), casado(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 

506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro centavos), no prazo de 05 cinco 

dias , contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de "Fica 

Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no 

artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT". E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 

01 de fevereiro de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital de Intimação 5 (CINCO) Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA, Rg: 1466157-8, Filiação: Altenio 

Modesto da Costa e de Laura Pereira da Costa, data de nascimento: 

06/10/1982, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido INTIMO Vossa Senhoria, na 

qualidade de Executados(as) , para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 504,07, nos 

termos dos autos abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme 

disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT" Barra do Bugres, 20 de 

dezembro de 2017 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor 

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 44023 Nr: 250-80.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELPIDIO DE MORAIS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA SANSÃO - 

OAB:91.205

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida em 10 (dez)dias 

do retorno dos autos, bem como para manifestar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95064 Nr: 4557-38.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FIGUEIREDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125790 Nr: 4082-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TAMARINEIRO LTDA, NEREU 

BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8248-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a depositar a 

diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme certidao:Eu, CLemair 

Felippe – Oficiala de Justiça lotado nesta Comarca de Matupá, CERTIFICO 

que, em cumprimento a CARTA PRECATÓRIA extraído dos autos do 

processo nº 2004.36.00.006139-1, contra MEREU BOTELHO DE CAMPOS 

2. Agravo regimental não provido.Portanto, é devido de maneira 

antecipada as custas de diligências dos oficiais de justiça, as quais não 

se confundem com as isenções ou postergações que se refere o caderno 

de processo civil. Dessa forma, solicito a quem de direito, a notificação do 

parte exequente para o pagamento das diligencias de Avaliação cotei em 

R$ 140,00 (cento e quarenta reais). O referido é verdade e dou fé. DADO 

E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Barra do Bugres, aos 20 dias do 

mês de junho do ano de dois mil e treze, eu, Clemair Felippe, Oficial de 

Justiça, que lavrei, digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122403 Nr: 2272-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ONILSO PEREIRA LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97745 Nr: 281-27.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e du 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido, sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133406 Nr: 579-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDSON DO ESPÍRITO SANTO COSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral e Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Jose Edson do Espirito Santo em face do 

DETRAN-MT, já qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz na inicial a parte autora que comprou o veículo de terceira pessoa, 

tendo o requerido impedido sua transferência, em razão de multas 

pendentes e débitos decorrentes de licenciamento e seguro dpvat não 

vencidos. Que tal postura do requerido viola o direito da parte autora e em 

razão disso requer a imposição da transferência veicular e condenação 

em danos morais.

Com a inicial, vieram coligidos documentos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

De inicio, impende destacar que a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações 

que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são 

consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da 

Fazenda, conforme Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que tanto o valor 

da causa, quanto o pedido formulado é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, nota-se a incompetência desse juízo em processar e julgar tal 

ação.
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 Nesse sentido, prelecionam os Tribunais Superiores. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. EX OFFICIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com valor da 

causa até 60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, a 

competência é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. In 

casu, a demanda não se enquadra em nenhuma das vedações do § 1o do 

art. 2o da Lei 12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, AUTOS 

REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70067268698 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

processamento e julgamento das causas de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

sessenta salários mínimos, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009 e das 

Resoluções n. 887/2011 - COMAG e n. 925/2012 - COMAG. Agravo 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70060461449, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS – AI: 70060461449 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 13/08/2014, Vigésima Primeira Câmara 

Cível. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2014).

 Outrossim, em caso semelhante, a jurisprudência dominante entendera 

que tratando-se de ação ajuizada após a instalação do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, processo de competência absoluta por força do 

disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento da causa, senão 

vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÂNSITO. DETRAN. FIXAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Tratando-se de ação ajuizada após a instalação do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, processo de competência absoluta por força do disposto 

no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processo e julgamento da causa. Precedentes do 

TJRGS. Conflito de competência acolhido. (Conflito de Competência Nº 

70062977566, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 10/12/2014).

Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente.

 Após, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 319-68.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSJ, DEBORA MARCONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:MT 9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:MT 7437

 Vistos.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, referente a divida no valor de R$ 403,99 

(quatrocentos e três reais e noventa e nove centavos), referente aos 03 

(três) últimos meses anteriores à propositura da execução, bem como das 

parcelas que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme previsão do art. 528, §3º, 

do Código de Processo Civil, e protesto do pronunciamento judicial, 

consoante art. 517, do CPC.

Cientifique-se o executado que o não pagamento acarretará PROTESTO 

DA DÍVIDA conforme artigos 528, §1º c/c 517, ambos, do novo Código de 

Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos 

pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Inerte o executado, venham conclusos para deliberação. Demonstrado o 

pagamento, ou apresentadas justificativas, preliminarmente à conclusão, 

diga a parte exequente, em 05 (cinco) dias, colhendo-se na sequência o 

parecer Ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94164 Nr: 3795-22.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE MOREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:OAB/MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110553 Nr: 2067-72.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:SP 119.859

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 3670-25.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DA SILVA, Rg: 

0756891-6, Filiação: Maria Helena Canuto da Silva e Pedro da Silva, data 

de nascimento: 20/04/1974, brasileiro(a), natural de Lagoa dos Patos-SP, 

casado(a), motorista, Telefone 9987-6876. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelos itens 2.20.1.3 e 2.20.1.14 da CNGC, seguindo transcrito o 

dispositivo do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se procedente a 

pretensão vertida na denúncia para o fim de condenar o acusado LUIZ 

CARLOS DA SILVA nas sanções penais do art. 129, §9º do CPB figurando 

como vítima PEDRO SILVA. Em observância ao princípio constitucional da 
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individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, 

passa-se fazê-lo. À culpabilidade merece carga de valoração por ter 

desencadeado a conduta sem motivo justificado e, aliás, pelo singelo fato 

de a vítima fazer um questionamento se o denunciado iria participar de um 

velório. O acusado não registra antecedentes e a conduta social não foi 

objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o 

Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. 

Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, sendo que as 

consequências do crime devem ser sopesado em desfavor do acusado 

dado que até chute na região genital desferiu contra a vítima e, por fim, no 

particular do comportamento da vítima, não contribui para o evento. Assim, 

considerando serem desfavoráveis à culpabilidade, consequências e 

comportamento da vítima, fixa-se a pena base em sete meses de 

detenção.O Juízo está a compensar a agravante do art. 61, II, ‘h’ com a 

atenuante preponderante da confissão e, assim, a pena provisória vai 

mantida sete meses de detenção. Também ausentes causas de aumento 

ou de diminuição, a pena definitiva é fixada em 07(sete) meses de 

detenção a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §3º, 

‘c’). Deixa, no caso concreto, de substituir a pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos eis que se tratou de crime perpetrado com 

violência à pessoa (CPB, 44). Embora inexista impedimento legal, deixa de 

aplicar a suspensão condicional da pena (CPB, 77) eis que seria 

extremamente prejudicial ao acusado porque, com uma condenação de 

seis meses, ficaria com pena suspensa por no mínimo dois anos. Não há 

bens apreendidos. Não obstante condenado, houve a fixação do regime 

aberto, situação que impõe a manutenção do acusado em liberdade. Não 

há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido 

expresso e nem contraditório sobre o tema. Nas providências finais, antes 

do trânsito em julgado, saem intimados os presentes. Intime-se o acusado 

via edital na forma do art. 392, §1º do CPP com prazo de sessenta dias. 

Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Após do trânsito em julgado, 

lance-se-lhe o nome do recuperando no rol dos culpados (CPP, art. 393, 

III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e 

despesas processuais, cientificando, após, às partes.Expeça-se Boletim 

Individual e Carta Guia. Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III 

da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia 

Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à 

Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publicada em audiência, 

registre-se, intime-se e se cumpra. Após, arquive-se. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 02 de fevereiro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129171 Nr: 6070-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 Intimação da defesa para que acompanhe o cumprimento da Carta 

Precatória encaminhada a Comarca de Varzea Grande/MT com a 

finalidade de inquirição da testemunha Ronivaldo Ferreira da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133019 Nr: 319-34.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO - 

OAB:MT 14331, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:284734

 Diante do exposto, decreta-se a suspensão da habilitação de Vinícius 

Sansão Oliveira para dirigir veículo automotor pelo prazo razoável prazo 

de 04(quatro) meses, com espeque no art. 294 do CTB, como forma de 

garantia da ordem pública, devendo este comparecer em Juízo, em até 24 

(vinte e quatro) horas após a intimação desta decisão, para a entrega da 

Carteira Nacional de Habilitação.Oficie-se o Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), bem como o 

8º CIRETRAN Estadual informando a suspensão para dirigir veículo 

automotor atinente ao autuado Vinícius Sansão Oliveira (CTB, 295), cuja 

ordem judicial deverá ser cumprida imediatamente e comprovado nos 

autos.Por outro lado, dada à natureza da infração, as condições pessoais 

de fortuna do autuado (CPP, 326) e os fundamentos acima expostos, 

fixa-se o valor de 300 (trezentos) salários mínimos, a título de fiança, que 

equivale a R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), 

nos termos do art. 325, I e §1º, III e 319, VIII, c.c 63 e 387, IV, todos do 

CPP, manter endereço atualizado nos autos, bem assim o comparecimento 

mensal em Juízo.Registra-se que o não cumprimento das medidas 

cautelares acima fixadas poderá ensejar decreto de cautelar mais 

drástica, inclusive a expedição de mandado de prisão preventiva.Sem 

fazer juízo de valor, diante dos fatos noticiados neste feito, visando à 

correta apuração deles, determina-se:(a) extração de cópia integral do 

feito, instruindo com o APF de código 133020, encaminhando as 

Promotorias de Justiça Cível e Criminal para as devidas investigações;(b) 

remessa dos mesmos documentos acima referidos à Corregedoria Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e a Corregedoria de Polícia 

Militar, tudo para verificar o procedimento adotado pela Autoridade Policial, 

Policiais Civis, Policiais Militares, Comando Local e Regional da Polícia 

Militar, bem assim apurar eventuais anormalidades.Ciência ao MPE.Inti

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 104695 Nr: 4587-39.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO BUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Autos: 4587-39.2015.811.0008 – Código: 104695.

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva, em que figura como 

recuperando ADALBERTO BUCH, qualificado, condenado pela prática do 

crime descrito no art. 121, §2º, l, do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, conforme guia de fl. 4.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando vem cumprindo 

regularmente a sanção imposta.

II –

Ressai do cálculo de fl. 158 que o recuperando alcançou o requisito 

objetivo para progressão de regime.

 Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, eis que o recuperando vem 

apresentando autodisciplina e senso de responsabilidade, nos termos do 

art. 114, I e II da LEP.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão 

de regime é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua 

concessão.

Isso posto, por entender que a sentenciada encontra-se ajustada ao 

processo de reintegração social, DEFERE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME 

prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao 

recuperando ADALBERTO BUCH.

Designa-se audiência admonitória para o dia 01 de março de 2018, às 

14h15, data única disponível, oportunidade em que serão fixadas as 

condições para o cumprimento da pena no regime aberto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres-MT, 02 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-90.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 5 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) GRACINDA MONTEIRO, brasileira, aposentada, portadora da 

Carteira de Identidade RG nº 5300155 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 

590.319.488-53, residente e domiciliado na Rua Santa Cruz, nº 545, Bairro 

Centro, Nesta cidade de Barra do Bugres–Mt Advogados do(a) 

REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O, MICHELE 

JULIANA NOCA - MT0007622A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/05/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001170-90.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: GRACINDA MONTEIRO Parte Ré:RMA AGROPECUARIA 

LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 5 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) IZABEL CRISTINA DA SILVA, Rua Rio de Janeiro, n° 55-S, 

Bairro Centro, em Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - MT0015703A-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 02/04/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000008-26.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA Parte Ré:MS GESTAO 

DE NEGOCIOS LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-06.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão ID do documento: 11560923. “...Tendo em vista a informação nos 

autos de que a executada/excipiente está em processo de recuperação 

judicial, defiro o pedido da exequente. Expeça-se certidão de crédito para 

habilitação no Juízo Universal da Recuperação Judicial. Após, de tudo 

cumprido e certificado nos autos, ARQUIVEM-SE mediante baixas e 

cautelas de praxe. ...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500051-93.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LOPES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão ID do documento: 11132956. “...Tendo em vista que a sentença 

proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas 

contra a empresa devedora foi prorrogada por decisão do Juízo Universal, 

por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis; ou, até que se realize a 

Assembleia Geral de Credores, determino a suspensão da presente 

execução até o prazo fixado pelo Juízo Universal ou até que sobrevenha 

decisão posterior. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

da execução. . ...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 1175-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101.856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 56, subscrita pelo Sr. Oficial de Justicça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 79874 Nr: 706-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, MARIO LUIZ 

GRIEBELLER, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahmann 

Muhl - OAB:4.624/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96261 Nr: 235-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA METROPOLITANA DE CURITIBA/PR, 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE MARI FROELICH MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERSON LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 57167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80406 Nr: 986-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE 

ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - 

OAB:200.788/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, SÉRGIO SILVA 

MURITIBA - OAB:8423/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seus 

advogados, para que efetue o pagamento das custas judicias, fls., 

podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ou na secretaria da Segunda Vara desta comarca no prazo de 15 

dias, conforme sentença de fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 48-35.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICE ROBERTA DOS SANTOS FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/PROC.MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93905 Nr: 4127-52.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., 5ª VARA CÍVEL 

DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI, SILEY 

VILARINDO DE ALMEIDA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29998 Nr: 54-18.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93865 Nr: 4107-61.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSASHOK- COMERCIO DE CONFECÃIES 

LTDA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94319 Nr: 4371-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1VGDCDEDO-R, TODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA CÔGO - OAB:660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85257 Nr: 3866-24.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 2262-33.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO, ROSIANE ALVES SANTANA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2691-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, 

ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ, DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:10.637 OAB/MS, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 539-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, MONICA 

FRANCIELI CURY SANCHES, LIGIA COUTINHO CORRÊA, PEDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124 MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, para que, 

querendo, ofereça embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 2687-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BECK ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, visto 

que a petição acostada em fls, dos autos, não veio em sua integralidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 21/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000020-45.2017.8.11.0050 Nome: ELIEL CHERUBIM BARBOSA Endereço: 

Av. Belo Horizonte, 69, NW, Jardim das Palmeiras, CPO NOVO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 108, 13 Andar, Conj. 132, 

Brooklyn, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-150 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso inominado foi interposto 

tempestivamente. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimação da parte Reclamante, apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Campo Novo do Parecis - MT, 

Quarta-feira, 19 de Julho de 2017. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000020-45.2017.8.11.0050 Nome: ELIEL CHERUBIM BARBOSA Endereço: 

Av. Belo Horizonte, 69, NW, Jardim das Palmeiras, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 

108, 13 Andar, Conj. 132, Brooklyn, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04571-150 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 05 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-32.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JORGE VOISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000286-32.2017.8.11.0050 Nome: VALMIR JORGE VOISKI - ME Endereço: 

av brasil, 311 ne, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA Endereço: RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA, 430, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-090 CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de recursos. 

Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 05 de Fevereiro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000110-53.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Reclamadaa para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar contestação nos autos. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 05 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 1341-03.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - Prefeito 

Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimorvan Alencar Brescancim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 Pelo exposto, RECEBO a presente ação de improbidade administrativa em 

face de Dimorvan Alencar Brescancim.CITE-SE, pois, o Requerido para 

que, querendo, ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Evidentemente, dada a natureza dos interesses disputados, 

mostra-se impossível a conciliação, na forma do art. 334, § 4º, II, do atual 

Código de Processo Civil, de maneira que o prazo para contestação se 

contará nos termos do art. 231 do mesmo diploma.Após, ABRA-SE vista 

dos autos ao Requerente e ao Ministério Público, a fim de que se 

manifestem sobre a resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 1 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93215 Nr: 1707-42.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Maria Rech Zanchetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrick Camargo Neves - 

OAB:156.541/SP, Sergio Seleghini Junior - OAB:144.709/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 537-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Requerida acerca do despacho datado de fls. 

12/05/2017, às fls. 118, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83231 Nr: 2752-18.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidelvan Aires Martinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97893 Nr: 3369-41.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robelia Severina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para reiterar o disposto na decisão de fls. 109, 

para INTIMAR a Inventariante, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que diga sobre a possibilidade de apresentar partilha amigável dos bens 

da herança, em razão da informação de que a herdeira incapaz faleceu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120226 Nr: 1269-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Luzia Lopes Martins, Edevânia 

Anunciação de Jesus Cerqueira, Wanderson Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da certidão 

do Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135913 Nr: 8714-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Batista de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Caminhões - Transportes Rodoviários 

LTDA ME, EdCarlos Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 16/03/2018, às 14h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135529 Nr: 8552-22.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dean Paul Hunhoff - 

OAB:OAB/MT 5.730-B, Pollyana Pimenta Abud Rolim - OAB:OAB/MT 

19.912-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 8661-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX 

- OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 22/03/2018, às 13h40min, para realização da 
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audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94332 Nr: 2135-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bognar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2135-24.2015.811.0051 - 94332

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido, por meio de sua Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais (APS/ADJ), para que se manifeste quanto a petição 

de p. 105/113, trazendo aos autos a memória de cálculo realizada para 

determinar a renda mensal do benefício concedido ao Requerente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103997 Nr: 703-33.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Júnior Silva Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 703-33.2016.811.0051 - 103997

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório de p.105/106.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará, procedendo-se com a 

imediata transferência a conta bancária indicada.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96669 Nr: 2922-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2922-53.2015.811.0051 - 96669

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos em correição.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha seu 

parecer.

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 7633-33.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 16:00 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência. 

Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas no dia da 

audiência, dispensando-se a intimação. Não sendo feita a intimação das 

Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, presumir-se-á 

pela desistência da produção da prova.No que se refere à prova 

pericial(...)NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, (...) 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistente técnico, caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez 

que o Requerido já apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se 

assim quiser, indicar os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo 

de quinze dias, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no 

prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado 

nos 10 (dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes 

para que apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. (...) apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96675 Nr: 2923-38.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Hayanni de Melo 

Martins - OAB:20016 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2923-38.2015.811.0051 - 96675

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha seu 

parecer.

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138017 Nr: 9828-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonia Ovidio de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 22/03/2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137673 Nr: 9649-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdL, AVCdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/03/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138715 Nr: 10175-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75092 Nr: 84-11.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Cardoso da Silva & Cia Ltda, Joilson Cardoso 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora retirar o Edital de Citação, bem como, comprovar 

sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77506 Nr: 2445-98.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concórdia Materiais para Construção e 

Madeiras Ltda, Sadi Althaus, Marcos Antonio Port

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente, impusiono os autos para a parte 

exequente no prazo de 15 (quinze)dias manifeste-se nos autos acerca do 

petitorio da parte executada fls 71/91.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24883 Nr: 2833-74.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Incomex - Agrigrãos Comércio de Grãos de Logística 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loise Paschoal Cazarin, Rezoli Cazarin, Ivete 

Fátima Paschoal Cazarin, Artemio Casarin, Hilda Pegoraro Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a Carta Precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca Ourinho - SP. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 1088-30.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:8091

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Requerida, na pessoa do seu 

procurador, para no prazo de 5(cinco)dias manifestar-se acerca da 

planilha de calculo de honorários advocatícios de fls.507/509. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140364 Nr: 543-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, do 

novo Código de Processo Civil, do art. 1.728, do Código Civil, bem como do 

art. 36, do ECA, assim como observada a determinação elencada no art. 

320, do NCPC.Por conseguinte, ANTECIPO A TUTELA PRETENDIDA, e 

NOMEIO como tutora ao menor, a Sr.ª LUCY NAYLINE FONSECA AGUIAR 

a qual, aceitando a nomeação, deverá comparecer na Secretaria da 2ª 

Vara para prestar compromisso, mediante termo, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias [art. 759 do NCPC; art. 32 da Lei n.º 8.069/90]. INTIME-SE a 

tutora da referida nomeação, fazendo-se constar no aludido expediente, o 

teor contido no § 2º do art. 759 do NCPC.DESIGNO, desde já, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28.02.2018 às 17h00min. INTIMEM-SE 

para comparecer na referida solenidade a requerente da medida e o 

menor.PROCEDA-SE ao estudo no ambiente familiar da criança, nos 

termos dos arts. 151 e 167, ambos do ECA, pela psicóloga deste juízo, 

devendo o relatório ser apresentado em até 15 (quinze) dias.Com a 

juntada do estudo, INTIME-SE a parte autora e DÊ-SE vista dos autos o 

Ministério Público para manifestação.OFICIE-SE ao Registro de Imóveis 

local, solicitando informações a respeito da existência de bens registrados 

em nome do menor.PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante 

estabelece o art. 189, II, NCPC.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, eis 

que a presunção legal estabelecida pelo § 3º do art. 99 do NCPC não 

restou afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito corroboram 

a alegação da parte autora de que não dispõe de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.INTIME-SE. Às providências.Campo Verde, 30 de janeiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132249 Nr: 7033-12.2017.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Feliciano Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de aposentadoria híbrida por tempo 

de contribuição proposta por MARIO FELICIANO BUENO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos já devidamente 

qualificados.Extrai-se dos autos que após a análise da exordial, foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor, e ordenada a 

citação da parte ré (Ref. 05 – fls. 39/40).Devidamente citada, a autarquia 

previdenciária advoga pela improcedência dos pedidos (Ref. 16 – fls. 

50/63). O requerente impugna as teses defensivas e postula pelo 

prosseguimento do feito (Ref. 20 – fls. 67/68). É o relatório. FUNDAMENTO 

e DECIDO. I – DAS PROVAS. Inexistindo preliminares a serem apreciadas, 

DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o art. 357, 

do NCPC. FIXO como ponto controvertido a comprovação do exercício de 

atividade rurícola desenvolvida pela parte requerente e o tempo de 

contribuição efetuada, capaz de comprovar os requisitos para a 

aposentaria híbrida. A fim de elucidar as questões controvertidas, DEFIRO 

a produção de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de 

testemunhas, assim como prova DOCUMENTAL, consistente na juntada de 

novos documentos. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de março de 2018 às 13h30min. FIXO o prazo 

comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC. Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 02 de fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140412 Nr: 568-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro Benevides 

Gianetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genir Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução e 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 918, I c.c. art. 485, I, ambos do NCPC.CONDENO o embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais. CONTUDO, suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 

2º e 3º do NCPC, dado a justiça gratuita que ora concedo aos 

embargantes.Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, pois 

não houve a intervenção da parte adversa.P.R.I. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Campo Verde, 05 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106809 Nr: 1480-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lavosier Feitoza de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos n° 1480-18.2016.811.0051 (106809)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado FERNANDO LAVOSIER FEITOZA DE CAMPOS, devidamente 

citado, ofereceu resposta por meio de Advogado particular, postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 

2018, às 14h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Requisite-se o réu, pois se encontra preso por outro processo (código 

107148).

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000551-65.2016.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 3 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que a advogada 

até a presente data, a advogada constante na procuração juntada no ID: 
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8349611 não havia sido habilitada no processo; que nesta data 

04/02/2018 procedi com sua habilitação. Por essa razão, procedi com a 

intimação da mesma, do teor da sentença constante nos IDs: 9617532 e 

11470008, vez que não fora devidamente intimada, conforme se verifica 

na haba de expedientes. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROMOALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO)

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000613-71.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim 

dem intimar a parte autora, para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões. É o que me cumpre. CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 

2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER SORANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000494-13.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. É 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DINAILDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA LIBORIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, 

às 15:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONIZETE FERREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, 

às 15:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTELLA STATUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-36.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI SUHRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAL-CO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 
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pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIA FRANCISQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, por horas deixei de remeter os autos conclusos, 

uma vez analisando detidamente, constatei que o citado andamento, ou 

seja, a sentença está correta. Em audiência de conciliação as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, houve contestação e 

impugnação. Os autos foram conclusos para sentença. Certifico ainda, 

que o andamento não é retirado, havendo omissão, obscuridade ou 

contradição, deverá ser manifestado em sede de Embargos de 

Declaração. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. PEDROSO MANIPULACAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, 

às 16:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTHONY FERREIRA ALMEIDA OAB - AMA1156 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

HUDSON LUIZ FRANCA MANCILHA OAB - AM4997 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIS CAMERA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011189-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOURDES BOTTAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CAMPO 

VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA 3 Poderes, 

1, Campo Real - CAMPO VERDE Numero do Processo: 

0011189-34.2015.811.0012 Polo Ativo: ADRIANA LOURDES BOTTAN Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A parte Promovente, devidamente intimada para audiência de 

conciliação deixou de comparecer, nem justificou sua ausência de forma 

plausível. Por tal motivo, ante o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099, de 26.09.95, JULGO EXTINTO o presente feito. Diante da ausência 

injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CAROLINE SCHNEIDER 

GUANAES SIMÕES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000314-94.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. É 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHIENIS SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000452-61.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. É 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, 

às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, 

às 13:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000701-12.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora pra, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 3634-41.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES, MILEIDE SOLANGE 
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TONSIS GONÇALVES, ROBSON ADEMIR GONÇALVES, GISLAINE 

ARRUDA CAMARGO PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 Autos nº. 3634-41.2017.811.0029 (64616)

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos à Execução em que a parte não efetuou 

devidamente o recolhimento das custas, nem tampouco deliberou quanto a 

justiça gratuita.

De simples análise dos autos apensos, constata-se a celebração de 

contrato de empréstimo, por meio do qual os Embargantes se obrigaram ao 

pagamento, numa única vez, de quantia superior a cem mil reais.

É certo que a obrigação parece ter restado inadimplida. Entretanto, apesar 

disso, aí se está diante de circunstância a demonstrar que, ao menos para 

o pagamento das custas, os Embargantes teriam condições financeiras 

suficientes.

INTIMEM-SE os Embargantes, na pessoa de sua ilustre Procuradora, 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63864 Nr: 3166-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues Pelufo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR 

DANELUZ BEYERLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO THOMA MARTINS DE 

PAULA - OAB:11954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico para os 

devidos fins que, para o cumprimento do r. mandado, faz-se necessário o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, sendo: 02 ato(s), zona(s) 

(sub)urbana, com valor total de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa 

centavos), a ser(em) pago(s) conforme Portaria 053/2016. Deverá ser 

gerada a guia de pagamento da diligência, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, 

em Emissão de Guias Online, devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo. Visto que, o oficial de justiça fará jus a 

diligencia ainda que o resultado seja negativo, como segue: Art. 687. Os 

valores constantes nos §§ 1º e 2º do art. 647 da CNGC corresponderão a 

todas as diligências necessárias à prática de cada ato objeto da ordem 

judicial, ainda que o resultado seja negativo. ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 296-64.2014.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BUENO NASCIMENTO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Thiago Moura Nasser - 

OAB:OAB/MT 18.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, 

em cumprimento ao Mandado de Citação, compareci na Rua Guarita, nº 

296 e na Rua Miraguaí, nº 877, dia 08/01/18 às 16h40, dia 09/01/18 às 

14h, dia 25/01/18 às 15h15 e dia 26/01/18 às 13h10, e ali estando, NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO da parte devedora Leonardo Bueno 

Nascimento Faria, em virtude de não ser localizado, segundo seu tio, Srº 

Agrícola, que possui e tem empresa nos endereços, informou que o 

requerido não reside nos locais e que a última informação que obteve é 

que estaria morando nos Estados Unidos e que não sabe informar seu 

atual endereço. É o que cumpre certificar."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 2009-74.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO SCAPINI, OSVALDO SCAPINI, 

MARIA INÊS SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Tendo em vista a petição do exequente de fls. 152, impulsiono os autos a 

fim de intimar o executado a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64421 Nr: 3517-50.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO BELLO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MARQUES LEÃO 

RODRIGUES - OAB:OAB/GO 19258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Fazenda 

Progresso, ao lado da fazenda do França, na localidade de Culuene), em 

25/1/2018 às 12h10, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO de Osvaldo Guilherme, em virtude de não ser localizado, fui 

informado na fazenda vizinha (França), com o encarregado Leandro 

Rodrigues de Almeida e João Prado, que a area da fazenda Progresso 

esta arrendada para a Fazenda Vale Verde e os informantes nunca viram 

ninguem na sede da fazenda Progresso, e esta abandonada. Nestes 

termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria. 

Luis Elemar Pfeifer Oficial de Justiça

Certifico para os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e 

Provimento 004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 

566.40 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), 

conforme quilometragem a ser percorrida (1) e atos (citação) de diligência 

cumprida do referido mandado. Deverá ser gerada a guia de pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo. 

Canarana-MT, 26 de janeiro de 2018 Luis Elemar Pfeifer Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64792 Nr: 3746-10.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, não subsistindo 

causa autorizadora da prisão preventiva (CPP, art. 312), sendo medida 

razoável e proporcional, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO 

JEORGE DIVINO DOS SANTOS FERREIRA, e via de consequência APLICO 

a seguinte medida cautelar, previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal: 1 – Comparecimento bimestral no juízo para informar e justificar 

suas atividades, pelo prazo de 06 (seis) meses; 2 - Comparecer, sempre 

que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade 
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Policial; 3 - Não mudar de residência sem prévia comunicação e permissão 

do Juízo; 4 - Não ausentar-se da comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem 

comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; Advirta-se que 

em caso descumprimento das medidas cautelares impostas, será 

decretada a prisão preventiva (artigos 282, § 4º e 312, par. único, ambos 

do CPP). Excepcionalmente, serve a presente decisão como alvará de 

soltura, devendo o mesmo ser posto em liberdade, salvo se por outro 

motivo não deverá permanecer preso. Tendo em vista a manifestação da 

vítima, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS concedidas nos autos cód. 

64630. Translada-se cópia dessa decisão aos autos retro mencionados. 

Retifique-se no Sistema, bem como na capa dos autos do nome do 

acusado. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências. Cumpra-se.Canarana, 02 de fevereiro de 2018.Darwin 

de Souza PontesJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 1731-05.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR CARDOZO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1731-05.2016.811.0029 código 55837

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: CLAUDIOMAR CARDOZO SOUSA

CITANDO(A, S): Réu(s): Claudiomar Cardozo Sousa, Cpf: 70136636110, 

Rg: 6141420 SSP GO Filiação: Marinaldo e Maria Francisca dos Santos 

Cardoso Sousa, data de nascimento: 18/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Grajau-MA, solteiro(a), mecânico, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/09/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNCIA contra CLAUDIOMAR CARDOZO SOUZA, 

como incurso nas tipificações do art. 331 do Código Penal,

 DESPACHO: Autos nº. 1731-05.2016.811.0029 (55837) Vistos, etc. 

Autue-se e registre-se como ação penal. Preenchidos os requisitos legais 

(artigo 41 do CPP), recebo a denúncia, na forma em que foi posta em 

Juízo. ... Sem prejuízo, defiro o pedido inserto no item “5” de fls. 69. 

Determino a expedição de Edital para citação do Acusado. Após o prazo 

do edital, vista dos autos ao Ministério Público. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 18 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 2789-09.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANEIS PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2789-09.2017.811.0029 código 63187

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: GILVANEIS PEREIRA DOS REIS

CITANDO(A, S): Réu(s): Gilvaneis Pereira dos Reis, Cpf: 00171515110, 

Rg: 667212 SSP TO Filiação: Antônia Pereira da Silva, data de nascimento: 

25/02/1975, brasileiro(a), natural de Gurupi-TO, convivente, reciclador de 

lixo, Endereço: Rua Cristo Rei, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Canarana-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNCIA contra GILVANEIS PEREIRA DOS REIS, como 

incurso no art. 162, I e 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro

DESPACHO: Autos nº. 2789-09.2017.811.0029 (63187) Vistos etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 51 e determino a expedição de Edital para citação 

do acusado GILVANEIS PEREIRA DOS REIS, nos termos da decisão de fls. 

43. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62824 Nr: 2603-83.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO MARIANO ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2603-83.2017.811.0029 código 62824

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: LEO MARIANO ROHDEN

CITANDO(A, S): Réu(s): Leo Mariano Rohden, Cpf: 04586219947, Rg: 

8.959.893-1 SSP PR Filiação: Levino Serafim Rohden e Tereza Martins 

Rohden, data de nascimento: 08/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Joinville-SC, solteiro(a), trabalhador rural, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece DENÚNCIA contra LEO MARIANO ROHDEN, como 

incurso nas tipificações do art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 329, 

caput, e art. 331, caput, todas do Código Penal, na forma do art. 69, caput, 

do mesmo Estatuto Repressor
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DESPACHO: Autos nº. 2603-83.2017.811.0029 (62824) Vistos etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 63/64 e determino a expedição de Edital para 

citação do acusado LEO MARIANO ROHDEN, nos termos da decisão de 

fls. 54. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 3645-70.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DE SOUSA MATOS, PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Acusada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª) Adão Pereira de Abreu, via 

DJE, para, no prazo legal, apresentar Defesa Prévia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 110-02.2018.811.0029

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DE SOUZA CIPOLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GRUN SCHUMACHER, ELO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 145439/2018

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 145439/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 01 de março de 

2018, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 443-66.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES - Ano 2018

O(A) Doutor(a) Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães - 

MT , na forma da lei etc.

F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas sessões ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca no ano 2018, com Júri designado para o dia 07/03/2018 às 

09:00 horas, ficando pelo presente edital convocados a comparecer na 

referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao 

final indicado.

Foram sorteados os seguintes jurados: 1. Daiana Roberta Lenz; 2. Larissa 

de Cerqueira Caldas; 3. Opila Macrina de Siqueira Xavier; 4. Rosane Bueno 

Rosa; 5. Everaldo Paixão de Oliveira Neves; 6. Diego de Oliveira Ramos; 7. 

Raquel Barroso Nunes Leite; 8. Antony Marcos Vieira Torres Araujo; 9. 

Krystopher Francdisco Guilhen de Matos; 10. Manoel Brasilino de Oliveira; 

11. Sidineis Santos de Oliveira; 12. Rosana Leite Tumicha; 13. Fabiano 

Ficagna de Oliveira; 14. Leila de Fatima Novaes Fortes; 15. Benedito 

Antonio de Oliveira Lechener; 16. Ronair Batista Moreira da Silva; 17. 

Hyeda Rosana da Silva Santos; 18. Michel Rodrigues de Santana; 19. Tulio 

Gonçalves dos Santos; 20. Jackeline Auxiliadora Leite Vilabarde; 21. 

Adriane Pereira da Silva; 22. Adenor Pedroso Nunes de Hungria; 23. 

Rosalia Maria da Mata Reis; 24. Jean Francisco da Costa Lima; 25. Bruno 

Arnaldo Soldam Gomes do Nascimento. Na continuidade foram sorteados 

os jurados suplentes: 1. Celso Gobbi Junior; 2. Laelço Antonio Correia; 3. 

Abelardo Pedroso de Souza; 4. Waldete Elaine Giroto Balbo Crepaldi; 5. 

Keli Cristina Alves da Cruz Bomdespacho; 6. Larissa Aparecida da Silva 

Morais; 7. Maicon Elizandro Souza da Costa; 8. Joares Miguel de Moraes; 

9. Sand Marllon Corrêa da Silva; 10. Jean Marcos Ferreira de Rezende; 11. 

Leonice Dourado Zwirtes Angnes; 12. Joana Rodrigues; 13. Joaquim 

Miguel Neto; 14. Adrieli Suzamar do Nascimento Eickhoff; 15. Monica Jurele 

Nascimento Alvarenga.

Eu, Eliane Rosa Campos Rodrigues , que o digitei.

Chapada dos Guimarães - MT, 2 de fevereiro de 2018.

ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES

Gestora Judiciária

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Praça Rafael de Siqueira, 

970

 Bairro: Centro

Cidade: Chapada dos Guimarães-MT Cep:78195000

Fone: (65) 3301-1236

DA FUNÇÃO DO JURADO

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1o 

Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de 

ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe 

social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o A recusa 

injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição 

econômica do jurado.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: I – o Presidente da República e 

os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus respectivos 

Secretários; III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias 

Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; IV – os Prefeitos 

Municipais; V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública; VII – as autoridades e os servidores da 

polícia e da segurança pública; VIII – os militares em serviço ativo; IX – os 

cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – 

aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades 

de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço 

alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
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razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101804 Nr: 382-11.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78008 Nr: 358-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Antonia Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos pelo INSS, 

para HOMOLOGAR os cálculos apresentados na inicial, no total de R$ 

29.002,42 (vinte e nove mil e dois reais e quarenta e dois centavos), ao 

valor da condenação, sendo R$ 1.943,64 (um mil novecentos e quarenta e 

três reais e sessenta e quatro centavos) referente ao valor de título de 

honorários advocatícios, extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem 

custas e despesas, ante a isenção do INSS ut Lei 7.603/2001, e da parte 

embargada, nos termos do art. 98 do CPC.Traslade-se as peças principais 

à ação correlata.Após, EXPEÇA-SE ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que proceda ao pagamento 

das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, observando o disposto no art. 100 §§ 1° e 2°, 

da CF.PUBLIQUE-SE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98284 Nr: 5025-46.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANDE PEREIRA DE AVILA, ARNATANNI GOMES 

LIMA, CIRILO RIBEIRO DE MACEDO, Aderso Rufino Barbosa, José 

Jerônimo de Jesus, Weller Cardoso Pinheiro, EVANDRO DUARTE MAIA, 

JAIME JORGE RODRIGUES, JONES ALVES DE OLIVEIRA, LEVI 

FERNANDES LIMA, RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA, Jailton Marcos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O, ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - 

OAB:26155, Roberto Luiz Lopes da Silva - OAB:OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Com essas considerações e fundamentos, na sabedoria do 

art. 330, II, do Código de Processo Civil, em virtude da manifesta e 

flagrante ilegitimidade ativa de parte para estar em Juízo, indefiro a petição 

inicial e por consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, como manda o art. 485, I e VI do mencionado Código.Condeno os 

autores ao pagamento das custas e taxas processuais.Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101644 Nr: 304-17.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORTOLON MOREIRA - 

OAB:96638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte não cumpriu na integralidade a determinação 

supra, faltando a decisão do juiz que deferiu a busca, REITERO a ordem 

para que o faça, em 5 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 330-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, representado por 

MIQUELINA MARTINS DE SAMPAIO E outros invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino: a correção 

do valor da causa, devendo-se constar o montante de R$ 2.295.500,00 

(dois milhões duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais, 

recolhendo-se as respectivas custas judiciais.Concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, a rigor do que disciplina o art. 321 do CPC, para a respectiva 

emenda.Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17225 Nr: 1810-48.2006.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronilio Pedroso de Magalhães
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Tais Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do Alvará de fl. 

60, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da execução 

pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34550 Nr: 400-13.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudilene Carmen de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 153, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 12500 Nr: 2891-03.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Guimarães de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Ribeiro Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gélison Nunes de Souza - 

OAB:MT/9833a, Heliodorio Santos Nery - OAB:4630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca das certidões do Oficial de Justiça às fls. 1134,1137v e1138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 1930-76.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Murta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiliano Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79800 Nr: 1095-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES COELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando o advogado do Exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 05 dias juntar aos autos a Guia de Recolhimento emitida 

e recolhida, referente a diligência do Oficial de Justiça, documentos 

indispensável para que a Central de Mandados localize o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87176 Nr: 4279-18.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

devolução negativa da correspondência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 58333 Nr: 730-05.2013.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, DECRETO 

O DIVÓRCIO de Oscalina Gonçalves de Almeida e Secundino Florentino de 

Almeida, razão pela qual DECLARO DISSOLVIDO o vínculo conjugal 

existente entre ambos.A cônjuge virago voltará a usar o seu nome de 

solteira, qual seja, Oscalina Gonçalves de Oliveira.Assim sendo, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, o que faço com 

base no artigo 487, I, do CPC/2015.Condeno o requerido nas custas 

processuais e em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) e que deverão ser destinados 

ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – 

FUNADEP, na forma do art. 179, inciso I da Lei Complementar estadual n° 

146/2003.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e expeçam-se os competentes mandados de inscrição 

e averbação. Após, intime o requerido para o recolhimento das custas, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se 

os autos fazendo constar a pendência no registro da 

Distribuição.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A (EXECUTADO)

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

THAIS FATIMA DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0007424A 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado parcial da penhora on line (Bacenjud) 

nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, sob pena 

de extinção, nos termos do despacho ID 10163625/10219893. Chapada 

dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 2018. MADALENA DE MORAES 

SAVASSA NEVES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado Intempestivamente pela 

parte promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DIVINO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010037-41.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES EXECUTADO: LUCIA DIVINO DA CRUZ Vistos etc. 

Intime-se o exequente, na pessoa de seu patrono, para em 5 (cinco) dias, 

atualizar o débito, após, conclusos para deliberação acerca do pedido de 

penhora on-line. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000129-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000129-40.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: ENIO MONTEIRO Vistos etc. Indefiro o pedido de petição 

retro, uma vez que a parte exequente não comprovou nos autos que 

diligenciou no sentido de encontrar o endereço do executado. Desta 

forma, intime-se o exequente, na pessoa de seu patrono para em 15 

(quinze) dias apresentar o endereço atualizado para intimação, sob pena 

de extinção. Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-46.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 
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PROCESSO Nº 8010306-46.2014.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & 

SILVA LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE APARECIDO GOMES Vistos etc. 

Considerando que a apresentação de endereço atualizado é ônus da 

parte, e não havendo qualquer comprovação da impossibilidade de 

fazê-lo, indefiro o pedido retro e concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação do endereço atualizado do requerido, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. 29 de janeiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de 

fevereiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010335-28.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VIVO S.A. 

EXECUTADO: SILVANA RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o 

exequente, na pessoa de seu patrono, para em 5 (cinco) dias, atualizar o 

débito, após, conclusos para deliberação acerca do pedido de penhora 

on-line. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NUNES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID 11638416/11638445/11638449. Chapada 

dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIENE CAVALCANTE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000127-70.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: THATIENE CAVALCANTE SOUZA Vistos etc. Em consulta ao 

Sistema RENAJUD, não foi possível encontrar veículos em nome da 

executada, desta forma, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010508-86.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010508-86.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE 

FREITAS Vistos etc. Deixo de receber a execução, uma vez que a 

sentença não condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios, 

conforme preceitua os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Ao arquivo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010207-13.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010207-13.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES EXECUTADO: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Intime-se o exequente para atualizar o débito em 5 (cinco) dias, após, 

conclusos para análise do pedido de penhora on-line. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11529278, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-05.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE JESUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAVANELLO E RAVANELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SERAMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI OAB - MT0011336A (ADVOGADO)

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010031-05.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: ROSILENE DE JESUS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: RAVANELLO E RAVANELLO LTDA - ME, 

RODRIGO SERAMIN Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se 

que a última decisão determinou que a parte apresentasse bens passíveis 

de penhora, todavia a parte exequente não indicou os referidos bens e 

requereu a intimação de órgãos nos termos da última petição. Indefiro os 

pedidos da petição Id n° 11027957. Outrossim, oportunizo a manifestação 

da parte no prazo de 10 (dez) dias para indicar bens passíveis de 

penhora ou indicar expressamente interesse no disposto do artigo 782, § 

3º do Código de Processo Civil, já que os demais meios de execução 

restaram infrutíferos, sob pena de extinção. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-02.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELE PONTES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010436-02.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JESSICA FRANCIELLE 

SANTANA RODRIGUES REQUERIDO: GIZELE PONTES DE ALMEIDA Vistos 

etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria fática. 

Intime-se as partes litigantes para que apresentem rol de testemunhas, no 

máximo três para cada parte, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

ser presumida a ausência de interesse. Designe-se audiência instrutória. 

Sem, concluso para sentença. Intime-se.Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-25.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY ALMEIDA DE JESUS (REQUERENTE)

ELTON ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIIRA (REQUERIDO)

JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO)

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

ANTONIO CATAULI DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ELIANA VASSILAKIS HELOU (TESTEMUNHA)

TEREZINHA AUXILIADORA S. CATAULI DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010407-25.2010.8.11.0024 REQUERENTE: ELTON ALMEIDA E SILVA, 

ROSEMARY ALMEIDA DE JESUS REQUERIDO: JOSE MARCOS DO 

AMARAL FERREIRA FILHO, CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIIRA Vistos. 

Trata-se de ação de reparação danos morais e materiais decorrente fato 

delituoso devidamente instaurado no processo penal Código: 19109. 

Diante da ação penal referente aos mesmos fatos aqui em debate, 

SUSPENDO o feito até o pronunciamento definitivo na esfera penal, nos 

moldes do art. 315 do CPC de 2015 c/c paragrafo único, art. 64 CPP, 

evitando assim decisões conflitantes. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de Janeiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010122-95.2011.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO ADEVAL 

MONTALTO FONTES REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. 

Intime-se o autor para atualizar o débito, no prazo de 5 (cinco) dias, após 

conclusos para análise do pedido de penhora on-line. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010148-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010148-20.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: MOSAR FRATARI TAVARES 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de suspensão do 

cumprimento de sentença requerido pela executada uma vez que se 

encontra em recuperação judicial. Pois bem, a Lei nº 11.101/2005, 

estabelece em seu art. 5º, §4º: “Art. 5o Não são exigíveis do devedor, na 

recuperação judicial ou na falência: (...) § 4o Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. (...)” 

Quanto aos prazos processuais, o Código de Processo Civil disciplina em 

seu art. 219, vejamos: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, 

estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos 

processuais.” No tocante à aplicação analógica de outras leis 

processuais, a Lei nº 4657/42, enuncia: “Art. 4o Quando a lei for omissa, o 

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito.” Desta forma, entendo cabível a aplicação do Código de 

Processo Civil ao caso em deslinde, uma vez que a matéria não é 

disciplinada pela Lei nº 9.099/95. Quanto à forma de contagem do prazo, a 

jurisprudência já dirimiu a questão, vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PESSOAS FÍSICAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE 

PRÉVIA INSCRIÇÃO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 48 DA LEI Nº 

11.101/2005 - PRAZOS DA LEI Nº 11.101/2005 - CONTAGEM EM DIAS 

ÚTEIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do STJ não 

tem admitido que agricultor - mesmo já exercendo atividade rural - requeira 

a recuperação judicial, sem o prévio registro na Junta Comercial, de 

caráter constitutivo (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). Segundo a 

doutrina, "considerando que o novo CPC não excepcionou prazos 

processuais fixados em outras leis extravagantes (já que o artigo 219 

dispõe sobre prazos processuais fixados “por lei”, sem limitação dos 

prazos previstos nesta ou naquela lei), deverá, sim, ser contado em dias 

úteis" (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTROS). (...)" (AI 

87402/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (AI 

125842/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016)” Analisando detidamente o processo, vislumbro que assiste 

razão ao executado, uma vez que a legislação processual geral, bem 

como a Lei que regula a recuperação judicial garante o direito à 

suspensão para a reestruturação da empresa em recuperação. Desta 

forma, defiro o pedido de suspensão por 180 (cento e oitenta) dias úteis, 

contados desde a publicação da decisão que renovou o prazo. 

Transcorrido o prazo acima, impulsione-se o processo à escorreita 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-69.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY ALVES PEDROSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010201-69.2014.8.11.0024 REQUERENTE: GREICY ALVES PEDROSO 

DA CRUZ REQUERIDO: CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 

72694700144 Vistos etc. Considerando o resultado negativo da tentativa 

de penhora on-line via BACENJUD, defiro o pedido de busca de bens do 

executado na rede INFOJUD. Quanto ao pedido de busca junto ao 

RENAJUD, este juízo o procedeu, contudo, sem sucesso para encontrar 

veículos. Considerando que a busca junto ao INFOJUD também foi 

infrutífera, conforme documentos em anexo, intime-se o exequente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar bens do executado passíveis de 

penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010491-50.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCATO MOTOS (EXECUTADO)

ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO PIRES MAFRA OAB - MS7906 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010491-50.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: DIRLEY RODRIGUES 

CARDOZO EXECUTADO: ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI, 

MARCATO MOTOS Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por DIRLEY RODRIGUES CARDOZO no montante de R$ 7.673,46, no 

CNPJ/CPF de ELIDA REJANE GOMES DA SILVA NARDINI, sob o nº 

707.701.581-53. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR COSTA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010476-52.2013.8.11.0024 REQUERENTE: ITAMAR COSTA MELO 

REQUERIDO: CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 

Vistos etc. Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora 

on-line via BACENJUD, defiro o pedido de busca de bens do executado na 

rede INFOJUD. Quanto ao pedido de busca junto ao RENAJUD, este juízo o 

procedeu, contudo, sem sucesso para encontrar veículos. Considerando 

que a busca junto ao INFOJUD também foi infrutífera, conforme 

documentos em anexo, intime-se o exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar bens do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. 29 de janeiro de 2018
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-71.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON JACI MENEZES DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010488-71.2010.8.11.0024 REQUERENTE: 

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES REQUERIDO: ODILON JACI MENEZES DO ESPIRITO SANTO 

Vistos etc. Em consulta ao sistema RENAJUD, não foi possível localizar 

veículos em nome do executado. Desta forma, intime-se o exequente para 

apresentar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - TO3338-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010021-82.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por CLARO S.A. no montante de R$ 1.594,99, no 

CNPJ/CPF de TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS , sob o nº 

698.885.151-87. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A S R CARDOSO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINA PAIM (REQUERIDO)

LEONARDO CORREA STUMPP (REQUERIDO)

L E PROMOCOES DE VENDAS, DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010035-32.2017.8.11.0024 REQUERENTE: A S R CARDOSO EIRELI - 

ME REQUERIDO: LEONARDO CORREA STUMPP, MARCELO PINA PAIM, L E 

PROMOCOES DE VENDAS, DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por A S R CARDOSO 

EIRELI - ME no montante de R$ 2.566,60, no CNPJ/CPF de LEONARDO 

CORREA STUMPP, MARCELO PINA PAIM, L E PROMOCOES DE VENDAS, 

DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP , sob o nº 000.064.421-88, 

888.917.201-00, 23.894.623/0001-50. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010388-09.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: DEUNICE ALVARENGA DOS 

ANJOS EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS no montante de R$ 2.486,30 no 

CNPJ/CPF de CLARO S.A. , sob o nº 40.432.544/0001-47. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010520-37.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010520-37.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

EXECUTADO: MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR Vistos etc. Transcorrido 

o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por MUNER & SILVA LTDA - EPP no 

montante de R$ 673,09, no CNPJ/CPF de MARTINHO LARA MACEDO 

JUNIOR , sob o nº 594.771.051-04. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-03.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY APARECIDA HERANE DANHONI (REQUERIDO)

ANTENOR DANHONI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010477-03.2014.8.11.0024 REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CHAPADA VILLAGE II REQUERIDO: ANTENOR DANHONI JUNIOR, JURACY 

APARECIDA HERANE DANHONI Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II no montante de R$ 

10.991,70, no CNPJ/CPF de ANTENOR DANHONI JUNIOR e JURACY 

APARECIDA HERANE DANHONI , sob os nºs 190.086.431-20 e 

377.954.491-15 . Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-94.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENÊ DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010458-94.2014.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

SAMPAIO DA SILVA REQUERIDO: RENÊ DE TAL Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por JOSE RODRIGUES SAMPAIO DA 

SILVA no montante de R$ 2.013,05, no CNPJ/CPF de RENÊ HENRIQUE 

FARIA , sob o nº 243.755.279-00. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-72.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DANHONI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010173-72.2012.8.11.0024 REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CHAPADA VILLAGE II REQUERIDO: ANTENOR DANHONI JUNIOR Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II no montante de R$ 27.078,80, no 

CNPJ/CPF de ANTENOR DANHONI JUNIOR , sob o nº 190.086.431-20. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-72.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010022-72.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: EVAEL SANTANA DA SILVA Vistos 

etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, CLARO S/A no montante de R$ 8.054,10, no CNPJ/CPF 

de EVAEL SANTANA DA SILVA , sob o nº 023.457.961-70. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-51.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULISGREGORY M F DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010532-51.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: TRES IRMAOS MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LIMITADA - ME EXECUTADO: JULISGREGORY M F DA 

SILVA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora protocolou 

petição informando que não possuía o endereço da parte, solicitando 

busca, porém o magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos: 

Indefiro o pedido de id n° 6146526, uma vez que a parte promovente não 

trouxe aos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de 

informar o endereço atualizado do promovido. Intime-se o autor, na pessoa 

de seu patrono, para, em 15 (quinze) dias, 10170229 apresentar o 

endereço atualizado do promovido, ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de extinção. Chapada dos Guimarães-MT, 8 de 

novembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária O 

autor fora devidamente intimado para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios, porém juntou petição similar sem realizar a 

juntada de comprovantes de impossibilidade ou a informação do endereço 

da parte, portanto, o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-84.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI MENDES DE CERQUEIRA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010437-84.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIELI MENDES DE 

CERQUEIRA CALDAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua 

condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Inexistindo preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos 

do autor são improcedentes. Trata-se de ação indenizatória contra a 

Prefeitura de Chapada dos Guimarães – MT, alega a reclamante que 

trabalhou por 04 (quatro) meses para o município no ano de 2008, via 

contrato comissionado, recebendo um salário mínimo, porém alega que ao 

se dirigir a Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi informada por 

servidor daquele órgão que seu cadastro estava como ativo. A reclamante 

consternada com a situação ingressou em juízo, pois foi informada que 

estaria recebendo remuneração e o valor previdenciário estaria sendo 

descontando mensalmente até aquela data. Por outro turno, a parte ré 

alega que realizou as baixas necessárias e anexa para corroborar suas 
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alegações vasta documentação comprovando os procedimentos 

realizados a época do rompimento do contrato com a servidora. Pois bem. 

Compulsando de forma minuciosa os autos verifico que a promovente 

ficou estarrecida com a informação fornecida no órgão, tirou fotos da tela 

do funcionário que consta a situação atual “ativo” e juntou extrato 

fornecido pelo órgão que a data de início da contratação estaria incluída e 

de fim em branco. Contudo, na defesa a Prefeitura acosta comprovação 

de que realizou o desligamento da funcionária realizando todas as 

diligências. A parte ré estabeleceu Contrato temporário de prestação de 

serviços n°419/2008 e realizou a dispensa por justa causa através de 

ofício circular n° 0015/2008, formalizando o ato no termo de rescisão de 

contrato temporário de prestação de serviços n° 419/2008, dia 01 de 

Outubro de 2008. Em nota técnica o Departamento de Pessoal esclareceu 

que a relação de servidores é encaminhada mensalmente por meio 

eletrônico através de um documento chamado SEFIP/RE, aduziu que a 

partir do momento que o servidor é desligado, é por consequência 

excluído da listagem e não constará mais na Guia de Previdência Social 

que a Prefeitura encaminha ao Ministério da Previdência. Vislumbro, que a 

guia de recolhimento previdenciário encaminhada para o Ministério da 

Fazenda do mês de outubro/2008 (SEFIP 8.40) já não consta o nome da 

reclamante, a Prefeitura comprova o envio da informação através de 

protocolo de envio de arquivos de conectividade social enviado em 

30/10/2008. A reclamada comprovou que tomou todas as cautelas de 

estilo no ato de rescisão contratual. Fica evidenciado que houve 

desencontro na inserção das informações pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), o sistema daquele órgão aceitou considerar uma 

nova contratação em 09/06/2011 – Origem de Vínculo: José Franscisco 

Cardoso Meirelles, sem realizar a baixa da contratação anterior. Nos 

termos do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) o 

INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes no 

extrato, devendo ser provocado para realizar a atualização. Sobre o tema 

o Supremo Tribunal Federal definiu: SÚMULA 473 - A administração pode 

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A Prefeitura 

comprova que realizou o encerramento de contrato, dessa feita, não há 

indicação de ato ilícito realizado pela reclamada para ensejar algum tipo de 

indenização Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve 

ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob 

pena de banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova 

nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão 

para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista que a reclamada 

realizou todas as diligências para encerramento do contrato temporário. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010008-88.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010008-88.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: DAMIANA MARIA DOS SANTOS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao 

exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de interesse 

do exequente. Compulsando os autos verifico que foi expedida intimação 

para a exequente se manifestar (ID 7277433), todavia, a parte se manteve 

inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão de Decurso de Prazo 

- Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) Promovente mesmo sendo devidamente 

intimado por meio de seu advogado. Chapada dos Guimarães, 15 de 

janeiro de 2018. MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES Gestor(a) 

Judiciário(a) Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-43.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON APARECIDO GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010065-43.2012.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: EMERSON APARECIDO GUEDES Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo ao exame de MÉRITO. O 
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processo deverá ser extinto por falta de interesse do promovente. 

Compulsando os autos verifico que foi expedida intimação para o 

promovente indicar o endereço do requerido (ID 10055481), todavia, o 

autor se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão de 

Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) Promovente. 

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES Gestor(a) Judiciário(a) 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão da comprovada falta de interesse e abandono da causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

C a r l a  C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010237-14.2014.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM O promovente ingressa 

com pedido de reconsideração da decisão proferida no Id n° 9903114, 

observo que houve conversão da ação de cobrança em ação de 

execução nos termos do artigo 53 da Lei n° 9.099/95, todavia a parte 

promovente mostrou irresignação da sentença ora proferida, solicitando a 

reconsideração da conversão do feito. No presente caso, a nota 

promissória venceu em 09/06/2011, considerando que o prazo de 

prescrição da cártula é de três anos e que o prazo para a ação de 

locupletamento só se inicia depois de exaurido o prazo prescricional, o 

promovente ingressou corretamente com a ação de cobrança, 

considera-se a impossibilidade de conversão já que a ação foi proposta 

em 16/05/2014. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, nos 

termos alinhavados no Recurso Espcial n° 1323468. RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.323.468 - DF (2012/0099706-3) RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA RECORRENTE : VIVALDO AUGUSTO PINTO SOUZA 

ADVOGADO : JOÃO PAULO PINTO E OUTRO (S) RECORRIDO : POLAR AR 

CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS LTDA –MICROEMPRESA 

ADVOGADO : EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY – EMENTA - 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA 

PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO 

CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA 

MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO 

LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO 

JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO 

TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. 

Com fito de evitar futuras arguições de nulidade, revejo o ato anulando a 

decisão exarada no ID n° 9903114, proferindo sentença de mérito no 

presente ato. Inexistindo preliminares, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Declaro a revelia da promovida. 

Trata-se de ação de cobrança proposta André Luis Domingos da Silva em 

face de Meire Oliveira da Cruz objetivando a quitação do débito de R$ 

3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais) instrumentalizado pela nota 

promissória que acompanha a exordial. Compulsando os autos verifico 

que conforme termo de audiência de conciliação a Reclamada compareceu 

ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre 

quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo ou apresentando de forma 

intempestiva. Na verdade, além de configurada a revelia quando o réu 

deixa transcorrer o prazo para contestar, não apresentando resposta, 

parcelas relevantes da doutrina e da jurisprudência entendem que também 

ocorre a revelia quando a contestação é apresentada depois do prazo 

legal. O réu compareceu em audiência na data de 09/06/2015, desse 

modo, ficou intimada a apresentar a contestação no prazo de 05 dias. O 

fato de o réu ficar inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se 

constitui, precisamente, na ausência de participação do requerido no 

processo, o que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto 

a seus direitos processuais. Pois bem. No caso em comento, alega a parte 

ser credora de Nota Promissória com vencimento dia 13 de Janeiro de 

2011 e aduz que a parte não realizou o pagamento. A reclamada 

reconhece a dívida e propõe pagamento parcelado em 46 (quarenta e 

seis) vezes. (ID n° 1144952). Insta salientar, que a só apresentação do 

título prescrito já é suficiente para embasar essa ação, visto que a posse 

do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de 

locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de 

defesa ao réu. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial 

demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os documentos 

carreados aos autos são suficientes para um decreto condenatório 

favorável à parte autora. Incumbe ao requerente comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, foi juntada a nota promissória emitida por 

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ. O decreto n° 57.663/66 estabelece os 

requisitos para emissão da nota promissória, sendo certo que ficou 

evidente que o título foi legitimamente emitido, considerando também que a 

reclamada reconheceu a dívida, nesse passo, de toda legalidade a 

promoção da referida Ação de Enriquecimento Ilícito, de natureza 

cambiária, máxime quando proposta dentro do entretempo, a contar da 

consumação prescricional da ação executiva. Por fim, concluo como 

legítima a transação entre as partes, condeno a autora a devolver os 

valores corrigidos e declaro a revelia nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao 

pagamento do valor de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais), 

corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, 

calculados da data de vencimento da nota promissória. Deixo de condenar 

a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Janeiro de 2017. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-48.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON HOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000316-48.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DIRSON HOFF REQUERIDO: 

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Autorizada pelo disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Conforme se denota a 

parte reclamante discute sobre a imissão de posse de imóvel situado em 

Chapada dos Guimarães-MT, Quadra 07, sob nº 08, Parque Residencial 

Dom Aquino Corrêa. No curso do processo foi determinada avaliação de 

imóvel em discussão, sendo que a oficial de justiça Elaine Caso proferiu 

certidão nos seguintes termos: a) 01 (um) Lote de Terreno, Quadra 07, 

Lotes nº 08 – Parque Residencial Dom Aquino Bairro Com Clima, com 

4500m² AVALIADO EM R$ 24.500,00 (vinte quatro mil e quinhentos reais); 

b) Construção de 01 (um) Chalé - Inacabado; AVALIADO EM R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil reais); O valor total do imóvel em discussão é de 

R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), montante que 

supera o teto do juizado. A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: “ Art 3° - I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI 

- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles”. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas que tem objeto de discussão 

acima do teto estabelecido. Portanto, o reconhecimento do valor 

excedente a alçada é medida que se impõe, sobressai à incompetência do 

Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o 

desrespeito do valor de causa, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. REVOGO a liminar proferida no Id n° 7245041. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 01 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA WOLF (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010650-90.2015.8.11.0024 REQUERENTE: CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: MECANICA TAVARES LTDA - ME, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A, CARLA CRISTINA WOLF Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINARES DA RECUPERAÇÃO JUDIICIAL Assim, em se 

tratando de processo de conhecimento, cabível o seu processamento 

perante o Juizado Especial até a sentença, devendo ser remetido ao juízo 

universal quando da execução. Corroborando: “REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL PARA A CAUSA. FASE DE COGNIÇÃO. LEITURA DO ART. 6º, § 

1º, DA LEI 11.101/05. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTO 

INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM FIXADO MANTIDO. Cuidando-se de processo de conhecimento, 

nada impede o seguimento do processo no juízo em que se processa, 

remetendo as partes, na etapa de execução, ao juízo universal. 

Interpretação do art. 6º., § 1º., da Lei 11.101/05. Incontroverso pelos 

documentos anexados a existência de descontos indevidos na conta... 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002902476 RS , Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2011)”. Rejeito a 

preliminar arguida pela reclamada MECÂNICA TAVARES LTDA – ME. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA OFICINA A par da alegação de inexistência de 

solidariedade entre a Seguradora e a empresa que prestou serviço de 

reparo, observa-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já 

manifestou entendimento em sentido contrário. Senão vejamos: RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. COBERTURA. 

CONSERTO REALIZADO POR OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA 

SEGURADORA. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA OFICINA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA 

CREDENCIADA. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. 

DANOS MORAIS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de 

fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos 

materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da 

oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao 

segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos 

realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 

25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 2. São plenamente 

aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em 

que se trata de relação de consumo, em decorrência tanto de disposição 

legal (CDC, art. 3º, § 2º) como da natureza da relação estabelecida, de 

nítida assimetria contratual, entre o segurado, na condição de destinatário 

final do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade de fornecedora 
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desse serviço. 3. O ato de credenciamento ou de indicação de oficinas 

como aptas a proporcionar ao segurado um serviço adequado no 

conserto do objeto segurado sinistrado não é uma simples gentileza ou 

comodidade proporcionada pela seguradora ao segurado. Esse 

credenciamento ou indicação se faz após um prévio acerto entre a 

seguradora e a oficina, em que certamente ajustam essas sociedades 

empresárias vantagens recíprocas, tais como captação de mais clientela 

pela oficina e concessão por esta de descontos nos preços dos serviços 

de reparos cobrados das seguradoras. Passa, então, a existir entre a 

seguradora e a oficina credenciada ou indicada uma relação institucional, 

de trato duradouro, baseada em ajuste vantajoso para ambas. 4. O 

simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. 5. Recurso especial parcialmente provido.(Superior Tribunal de 

Justiça – RESP nº 827.833/MG – Min. Rel. Raul Araújo – 24/04/2012) Logo, 

em sendo a oficina mecânica credenciada pela seguradora, independente 

desta ter sido indicada pelo segurado ou pela empresa, restando 

comprovada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em 

ausência de responsabilização. CARÊNCIA DA AÇÃO A reclamada alega 

falta de interesse de agir, em que pese à argumentação da reclamada no 

sentido de inexistir interesse processual devido à divergência da 

documentação, resta sanada a controvérsia com a juntada da autorização 

de transferência de propriedade de veículo acostada ao ID n° 1162067, no 

nome de Camila Rubia de Oliveira. Com efeito, o fato de ter autorizado o 

conserto não tem condão de extinguir o processo, as nuances envolvidas 

no caso precisam ser analisadas, porquanto o legislador constituinte 

consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação 

do judiciário. Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do MÉRITO. 

EXCLUSÃO DE CARLA CRISTINA WOLF A reclamada acionou a 

seguradora, realizou os procedimentos para atendimento da parte 

reclamante após o abalroamento, clarividente que a responsabilidade por 

suposto defeito na prestação do serviço é da Seguradora e da Oficina 

contratadas para repararem o bem. Determino a exclusão de Carla Cristina 

Wolf do polo passivo da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de 

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Reclamante 

que assevera em síntese que após um acidente foi acionada a seguradora 

requerida, a responsável pelo acidente contatou-a pelo SAC e solicitou 

serviço de empresa especializada, visando que fossem procedidos os 

devidos reparos,. Informa que ao contrário do que imaginava, desde que 

seu veículo se envolveu no referido acidente, não o obteve de volta, isso 

porque o mesmo encontra-se parcialmente consertado, na sede da oficina 

requerida, que alega não haver concluído os serviços em decorrência da 

falta de peças necessárias para a completa reparação do bem. A primeira 

reclamada alega que a demora se deu pela idade do veículo, sendo de 

difícil localização, aduz a segunda requerida que a demora ocorreu por 

irresponsabilidade da seguradora. Inicialmente deve-se anotar que ao 

caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte Reclamante, embora não tenha efetivamente, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Apesar das 

reclamadas atenderem a parte autora com o reparo parcial do veículo, 

vislumbro uma demora em demasia para efetivar os consertos. A 

reclamante aguardou mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, desde que 

empreendeu uma batalha para ver seu veículo consertado. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso realizou julgado de inúmeros casos 

similares confirmando os danos causados nesse tipo de situação, 

vejamos: EMENTA -RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SEGURO. DEMORA NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL. CONSUMIDOR SEM 

ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Ocorrendo o sinistro, se a 

seguradora e o segurado não prestam assistência ao terceiro prejudicado 

que fica por quase 3 (três) meses sem seu automóvel em razão da 

demora no conserto, configura-se o dano moral. 2.Indenização fixada em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, 

conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 314326620148110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível nº 0031432-66.2014.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e Redcor Distribuidora de Tintas Ltda. 

Recorrida: Janaína Aparecida da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. DEMORA NO CONSERTO DO 

AUTOMÓVEL. CONSUMIDOR SEM ASSISTÊNCIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Ocorrendo o sinistro, se a seguradora e o segurado não prestam 

assistência ao terceiro prejudicado que fica por quase 3 (três) meses sem 

seu automóvel em razão da demora no conserto, configura-se o dano 

moral. Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/65. Egrégia 

Turma: O projeto de sentença elaborado por juiz leigo e homologado por 

juiz togado examinou com percuciência as provas constantes dos autos e 

aplicou o direito com justeza, razão pela qual a sentença deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei 

nº 9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: Em análise ao 

mérito, verifica-se que ambas as reclamadas confessam os fatos 

narrados na inicial, mas alegam que a culpa na demora da entrega do 

veículo é da oficina. Estando evidente que a demora de 83 (oitenta e três) 

dias para entrega do veículo vai muito além do mero aborrecimento, 

caracterizando o dano moral, assim como as Reclamadas devem 

reembolsar os R$ 100,00 (cem reais) que a reclamante pagou pelo 

guincho. Por fim, o dano material se resume somente aos R$ 100,00 (cem 

reais), pois não ficou comprovado nos autos que a Reclamante alugou um 

carro, pois esta trouxe somente um orçamento, com o valor da diária, e 

não uma Nota Fiscal. [...] Pois bem. A análise da responsabilidade civil por 

atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: Uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. Saliente-se que em decorrência da 

responsabilidade objetiva, para o prestador de serviço desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso, notadamente ao 

considerar-se a tecnologia de segurança hoje disponível e empregada 

pelas instituições em operações dessa natureza. Demais disso, não se 

pode perder de vista que, no ordenamento pátrio, vige o princípio do risco 

da atividade, o qual preconiza que todo aquele que se disponha a praticar 

alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais 

prejuízos suportados pelos consumidores, independentemente de culpa, 

como no caso dos autos. Desta feita, no que tange a indenização por 

danos morais, restou evidente que falha na prestação dos serviços 

comprovada nos autos não pode ser imputada a parte Reclamante, que 

sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. Com efeito, a 

situação retratada nos autos, não pode ser confundida com meros 

aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem 

e cumpridora de seus compromissos, e desborda do aceitável, violando 

seu agir o padrão ético esperado para as relações comerciais importando 

sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares 

normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da Reclamada em 

indenizar os consumidores lesados. Ressalte-se, ainda, que para a 

caracterização do dano moral, por se tratar de algo imaterial, conquanto 

se encontra ínsito na própria ofensa, desnecessária a prova de prejuízo, 

pois possui natureza compensatória, atenuando de maneira indireta as 

conseqüências da conduta praticada pela Reclamada, afigurando-se 

inviável a exigência da prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio 

fato, de acordo com as regras de experiência comum. Isso porque se trata 

de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da 

Requerida, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelos Requerentes deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade, 
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ressalvando ainda a reincidência da empresa reclamada. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial, para o fim de: A) condenar as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo ?INPC? e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da sentença; B) condenar as reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento da importância de R$ 100,00 (cem reais), a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo ?

INPC? e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. 

Em que pese os recorrentes arguirem que não são responsáveis pela 

demora do conserto do automóvel, não comprovaram que prestaram a 

devida assistência à requerente nos quase três meses ficou sem o seu 

veiculo. Ademais, convém ressaltar que entre a ocorrência do sinistro e a 

autorização do conserto decorreram 26 dias, prazo que considero 

exacerbado e injustificado. Pelo exposto, nego provimento aos recursos. 

Arcarão as recorrentes com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, atualizados na data do pagamento, É como voto. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator A demora é evidente, desse modo, é 

iniludível a intranquilidade ocasionada à parte Reclamante que ficou sem o 

veículo por prazo tão extenso. Incumbe ao fornecedor do serviço 

conduzir-se de forma a atender as expectativas do consumidor, na 

prestação do serviço, concretizando todas as providências necessárias a 

resguardar sua integridade, física e moral, em especial certificar-se da 

veracidade dos contratos realizados. Ao se desincumbir dessa obrigação, 

responde pelos prejuízos correlatos. A seguradora alega a necessidade 

de o veículo estar no nome da parte, porém a autora não realizou a 

transmissão total do bem, restaria superada a alegação com simples 

apresentação do recibo de transferência. Referente aos danos materiais, 

o valor do conserto do veículo deve ser pago a reclamante na ordem de 

R$ 4.886,02 (quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), 

sinistro 2015037369. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

reclamadas ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar 

solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) - 

(24/02/2015). CONDENO a reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A a 

pagar R$ 4.886,02 (quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e dois 

centavos) a reclamante, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do sinistro (súmula 43 do STJ) – (24/02/2015). 

DETERMINO a exclusão de Carla Cristina Wolf do polo passivo da 

demanda. Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000628-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000628-58.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: MARA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT, MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer impetrada contra a Prefeitura de Chapada dos Guimarães – MT, 

aduzem os requerentes, que houve um processo administrativo n° 

1075/2016, e que restou acordado que a prefeitura Municipal pagaria 

mensalmente a quantia de 40 (quarenta) horas extraordinárias a cada 

requerente, a partir de fevereiro de 2016. Alegam ainda, que após o 

acordo entabulado entre as partes, o prefeito da época recusou-se a 

pagar alegando que o tribunal de contas não permite o pagamento. Por 

outro turno, a parte reclamada arguiu a falta de previsão legal para realizar 

o pagamento das horas extras dos conselheiros tutelares. Pois bem. O 

conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade 

para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os 

conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em 

conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício 

efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e 

quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Pelo estatuto deve haver, no mínimo, um 

Conselho Tutelar em cada município e em cada região administrativa do 

Distrito Federal, como órgão integrante da administração pública local, 

composto de cinco membros escolhidos pela população local para 

mandato de quatro anos. Para a candidatura a membro do Conselho, são 

exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, ser maior 

de 21 anos e residir no município. Os conselheiros realizam "plantões" e 

ficam de sobreaviso, compulsando os autos observo que foi 

confeccionado parecer n° 010/2016, nos seguintes termos: Conclusão: 

Pelo deferimento do Requerimento, limitando-se o pagamento de horas 

extras aos requerentes nos limites de quantas horas mensais à portaria 

do mês de fevereiro, resguardando a Municipalidade o pagamento de 

qualquer valor retroativo, conforme expressa renuncia dos Sr 

Conselheiros exporta no pleito inaugural- fl.03/04. Apesar da disposição 

autorizando em vias administrativa o pagamento de 40 (quarenta) horas 

extras, vale lembrar que os membros do Conselho Tutelar não são regidos 

pela C.L.T. nem pelo estatuto do servidor (ou equivalente), mas sim pela 

Lei Municipal específica que trata do funcionamento do órgão. Se esta lei 

não prevê qualquer "adicional" (seja a que título for) pela atuação em 

regime de "plantão"/sobreaviso, então não há como efetuar tal pagamento, 

por falta de previsão legal. Para melhor esclarecimento transcrevo o tópico 

da remuneração da Lei Complementar n° 66/2015: Seção VIII - Da 

Remuneração Art. 40 – A remuneração do Conselheiro Tutelar será de 

dois salários mínimos. § 1º – A remuneração fixada não gera relação de 

emprego com a municipalidade não podendo, em nenhuma hipótese e sob 

qualquer título ou pretexto, exceder a pertinente ao funcionalismo 

municipal de nível superior.§ 2º – Sendo eleito funcionário público 

municipal, fica-lhe facultado optar pelos vencimentos e vantagens de seu 

cargo, vedada a acumulação de vencimentos.§ 3º – Aos membros do 

Conselho Tutelar, apesar de não terem vínculo empregatício com o 

Município de Chapada dos Guimarães será assegurado o direito a 

cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas 

de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, licença maternidade, 

licença paternidade e gratificação natalina (art. 134, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme redação dada pela Lei 12.696/2012). 
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§ 4º – Aos membros do Conselho Tutelar também será assegurado o 

direito de licença para tratamento de saúde, na forma e de acordo com os 

ditames do estatuto do servidor público municipal, aplicado no que couber 

e naquilo que não dispuser contrariamente esta Lei. § 5º – A concessão 

de licença remunerada não poderá ser dada a mais de 02 (dois) 

conselheiros no mesmo período, exceto por força maior. § 6º – É vedado o 

exercício de qualquer atividade remunerada durante o período da licença, 

sob pena de cassação da licença e destituição da função. Art. 41 – Os 

recursos necessários a remuneração dos membros dos Conselhos 

Tutelares terão origem no Orçamento do Município, com dotação 

específica que não onere o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Art. 42 – Os Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou 

ajuda de custo para assegurar a indenização de suas despesas pessoais 

quando, fora de seu município, participarem de eventos de formação, 

seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes, e 

quando nas situações de representação do conselho. Parágrafo único – O 

Município deve manter um serviço de transporte de criança ou 

adolescente para outro município, quando eventualmente necessário. Se, 

excepcionalmente, o próprio conselheiro tutelar acompanhar a criança, as 

despesas com a criança, de qualquer forma, devem ser de 

responsabilidade do Município. A Lei Complementar não prevê o 

pagamento do adicional, os demandantes aduzem que a Lei anterior 

dispunha de dispositivo benéfico ao caso, porém, o art. 61 da Lei 

Complementar 66/2015 revogou a lei anterior nos seguintes termos: Esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal nº 1394/2010. 

Interessante notar, a propósito, que a Lei nº 12.696/2012, ao estabelecer 

uma série de direitos sociais aos membros do Conselho Tutelar, foi 

propositalmente omissa em relação a 02 (dois) pontos: a "carga horária 

semanal" e o pagamento de "horas extras", isto decorre da própria 

natureza da função de membro do Conselho Tutelar, que na verdade exige 

uma dedicação em período diferenciado. O Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso definiu em consulta nos termos alinhavados: Acórdão nº 

1.810/2006 (DOE, 19/10/2006). Pessoal. Conselho. Conselho Municipal. 

13º salário e férias. Vedação ao pagamento aos membros. Conselheiros 

Tutelares. Exceção. Não há permissão legal para o pagamento de férias e 

13º salário aos membros de Conselhos Municipais, uma vez que não 

possuem vínculo trabalhista com a Administração Pública Municipal, exceto 

quanto aos membros de Conselhos Tutelares, quando houver autorização 

em lei municipal. [1] (Cuiabá-MT, 29 agosto de 2011). Ementa - Ementa: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSULTA. 

PESSOAL. CONSELHO. CONSELHO TUTELAR. MEMBROS. CONCESSÃO 

DE REMUNERAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL E ÀS NORMAS DA LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONSELHO TUTELAR. NATUREZA. 

ÓRGÃO MUNICIPAL AUTÔNOMO. DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO. CUSTEIO À CONTA DO ORÇAMENTO 

MUNICIPAL. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS CONSELHOS 

TUTELARES. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO CONSELHEIRO 

PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR. POSSIBILIDADE MEDIANTE LEI. 

NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO 1.810/2006. REVOGAÇÃO DO 

ACÓRDÃO 219/2005. a) Embora a figura do Conselheiro Tutelar tenha 

natureza atípica e híbrida dentro dos conceitos tradicionais de agentes 

administrativos, os Conselheiros Tutelares ocupam cargo de mandato 

eletivo e prestam serviços que constituem e se enquadram pacificamente 

na noção legal e doutrinária de serviço público, e como detentor de 

mandato eletivo, por força do artigo 39, § 4º da CF/88, tem direito à 

remuneração fixada sob a forma de subsídio, a qual, por força 

constitucional, não pode ser inferior a um salário mínimo (arts. 7º, IV, e 39, 

§ 3º, CF/88). b) Os Membros dos Conselhos Tutelares não tem vínculo 

trabalhista com poder público, contudo tais agentes poderão perceber 

remuneração e outros direitos sociais compatíveis com a natureza jurídica 

de sua função pública, como por exemplo 13º e férias, desde que haja 

previsão em Lei Municipal e sejam observadas as normas pertinentes da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. c) Os Conselhos Tutelares são órgãos 

autônomos vinculados à estrutura organizacional dos Municípios, e, assim, 

submetem-se administrativa, orçamentaria e financeiramente ao Poder 

Público Municipal, aplicando-se-lhes o parágrafo único, do artigo 5º, do 

Decreto-Lei 2.416/1940, que disciplina a codificação das normas 

financeiras para os Estados e Municípios, segundo o qual “os órgãos 

autônomos elaborarão seus orçamentos da receita e despesa, 

obedecendo ao padrão previamente estabelecido e aprovado pela 

autoridade competente”. d) Os Municípios devem contemplar em seus 

orçamentos dotações específicas para suprir despesas de implantação, 

manutenção e funcionamento dos seus respectivos Conselhos Tutelares. 

e) Nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nem as Resoluções do 

CONANDA, atribuíram, expressamente, aos respectivos Conselheiros 

Presidentes dos Conselhos Tutelares, a competência para autorizar a 

realização das despesas necessárias à manutenção das atividades do 

Conselho à conta das dotações orçamentárias próprias fixadas na LOA, 

razão pela qual esta competência está adstrita à esfera de atribuições do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, ressalvada a hipótese em que este 

proceda, por lei, à delegação de tal competência ao respectivo Presidente 

do Conselho Tutelar de seu Município. Nova redação do Acórdão 

1.810/2006: Não há permissão legal para o pagamento de férias e 13º 

salário aos membros de Conselhos Municipais, uma vez que não possuem 

vínculo trabalhista com a Administração Pública Municipal, exceto quanto 

aos membros de Conselhos Tutelares, quando houver autorização em lei 

municipal. Decisão - Processo n.º 15.869-0/2011 Interessada 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Assunto 

Consulta Relator - Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA 

Trata-se de consulta formulada pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Mato Grosso ao Tribunal de Contas do Estado, dispõe que o acórdão nº 

1.810/2006, do Tribunal de Contas, veda aos municípios jurisdicionados a 

concessão de direitos trabalhistas aos Conselheiros Tutelares, tendo em 

vista que não reconhece vínculo empregatício destes agentes com a 

Administração. Contudo, ressalta que a jurisprudência atual já caminha no 

sentido de reconhecer aos Conselheiros Tutelares alguns direitos 

trabalhistas, tais como décimo terceiro salário e férias. Nesta linha de 

entendimento pode-se citar: A autonomia federativa do município e sua 

competência para legislar sobre interesse local, bem como a específica 

para fixar a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, permite a 

edição de Lei Municipal autorizando o pagamento de 13º e outros 

benefícios previstos na Constituição Federal aos Conselheiros Tutelares, 

desde que haja disponibilidade de recursos para arcar com essas novas 

obrigações e sejam observadas as implicações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. (Tribunal de Contas de Santa Catarina, Prejulgado 

nº 1.864/2007). Nos autos em análise, não há possibilidade jurídica do 

Município realizar o pagamento sem a previsão expressa em lei, concluo 

que o parecer nº 010/2016 não tem poderes para suprimir a omissão 

legislativa. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

J ú n i o r  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

file:///C:/Users/34935/Downloads/PARECER_DA_CONSULTORIA_TECNICA

_158690_2011_01%20(1).pdf
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000612-70.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OSNEIDE COSTA SALES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 
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relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. GRATUIDADE Em face da exoneração e 

desemprego da parte reclamante, comprovada a hipossuficiência defiro a 

benesse da gratuidade. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida 

por Osneide Costa Sales contra Município de Chapada dos Guimarães – 

MT. Relata ao autor que foi nomeado por meio de portaria nº 051/2016 e 

exerceu o cargo de Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do 

Município em 19/05/2016, sendo exonerado em 01/01/2017. Aduz que 

após a exoneração o reclamado não quitou com o pagamento das verbas 

supostamente devidas, referentes as férias vencidas e as férias 

proporcionais, depósito do FGTS e Multa do 477 CLT, por assim ser, 

requereu a procedência da demanda e, condenação do ente ao 

pagamento das verbas após a rescisão. Por outro turno o Município, em 

contestação, arguiu serem indevidas verbas rescisórias uma vez que, em 

considerando o vínculo como de caráter jurídico-administrativo, são 

indevidas verbas rescisórias tais quais FGTS, aviso prévio, multas 

rescisórias contratuais, e, por assim ser, pugnou pela improcedência do 

pleito. Pois bem. A Constituição da República estabeleceu como regra para 

ingresso no serviço público o concurso público, porém ressalvou para os 

cargos em comissão. Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; Diferentemente dos cargos providos 

mediante concurso público, os cargos em comissão e as funções de 

confiança são aqueles vocacionados para serem ocupados por pessoa 

de confiança da autoridade competente para preenchê-los, sendo 

admissíveis e exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da 

discricionariedade do gestor. Ao que se refere a análise das verbas, 

tenho que o décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos 

sociais garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com 

base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - 

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal; O texto do artigo acima faz referência a 

“trabalhadores”, levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados 

direitos apenas os trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, 

§3° da Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. 

Dessa forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de 

confiança, também gozam de mencionados direitos, tendo em vista 

pertencerem ao rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados 

cargos possuem natureza administrativa, podendo ser admitidos e 

exonerados ad nutum, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de 

vínculo de emprego. Por ter esta natureza peculiar, os detentores de 

cargos comissionados não têm direito às seguintes verbas rescisórias: 

aviso prévio, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, e guias de 

seguro-desemprego. Diferentemente, o décimo terceiro salário e o terço 

de férias têm natureza salarial e por isso devem ser pagas indistintamente 

aos ocupantes de cargo público, assim compreendidos também os cargos 

de confiança. O Autor faz juz na cobrança ao pagamento das férias 

proporcional, verbas estas também devidas aos servidores ocupantes de 

cargo em comissão conforme disposto no artigo 7º, inciso XVII da 

Constituição Federal. Diante das provas constantes dos autos verifica-se 

que o autor trabalhou efetivamente para o Município de Chapada dos 

Guimarães no período aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não 

provou o pagamento das aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não 

ser a condenação do ente público municipal a arcar com o pagamento das 

férias, acrescidas de 1/3, em favor do autor, nesse sentido milita a 

jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA 

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. 

FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 

39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJRN, Apelação 

Cível e Remessa Necessária nº , Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/04/2008). No que tange 

ao pedido de pagamento de MULTA e FGTS, por outro lado, o mesmo não 

prospera. Como mencionado o regime jurídico do ente público quanto a 

contratação de comissionado é jurídico-administrativo, não sendo devidas 

verbas de cunho trabalhista, tal qual a requerida. Embora tenha existido 

um vínculo de labor com o ente público, aos que exerceram cargo 

comissionado apenas são devidas as férias vencidas e proporcionais, 

mais o terço de férias, bem como que o 13º salário. A característica dos 

cargos em comissão, na forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 

37 da Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se 

estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de 

cargo em comissão tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos 

depósitos do FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) O autor pleiteia as seguintes verbas: PEDIDO 

ENQUADRAMENTO Ferias proporcionais 7/12 CABÍVEL – direito social 1/3 

Ferias proporcionais CABÍVEL – direito social Multa atraso do pagamento 

rescisão art. 477, § 8º CLT INCABÍVEL – regime diferenciado FGTS 7 

meses a 8% INCABÍVEL - regime diferenciado Nos fundamentos exarados, 

opino pelo acolhimento parcial da pretensão autoral para determinar o 

pagamento das férias proporcionais e adicional de 1/3 de férias, rejeito os 

demais pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para 

CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento 

das férias vencidas referente aos períodos aquisitivos de 19/05/2016 a 

01/01/2017, 1/3 de férias no montante de R$ 3.889,19 (três mil, oitocentos 

e oitenta e nove reais e dezenove centavos), valores estes a serem 

atualizados conforme índice INPC/ IBGE e juros simples de mora de 1% ao 

mês, a contar da data em que era para ter sido realizado o efetivo 

pagamento;. DEFIRO o benefício da assistência judiciária ao autor. Deixo 

de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010264-94.2014.8.11.0024 REQUERENTE: JOACIL MARTINS DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: ANDERSON VALERIO DA SILVA, ANDERSON VALERIO DA 

SILVA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo 

ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de 

interesse do exequente. Compulsando os autos verifico que foi expedida 

intimação para a exequente se manifestar (ID 11177289), todavia, a parte 

se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão de 

Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) Promovente 

mesmo devidamente intimado por meio de seu advogado. Chapada dos 

Guimarães, 01 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves 

Gestor(a) Judiciário(a) Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010146-55.2013.8.11.0024 REQUERENTE: JOCINEIA FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Cuida-se de ação indenizatória, compulsando os autos 

vislumbro que as partes compuseram amigavelmente e que o acordo foi 

homologado por sentença (ID n° 10977733), insta pontuar que o acordo foi 

cumprido conforme informado nos autos pelas partes. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020016-56.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANK (REQUERENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSILEI LUIZA DA GLORIA (TERCEIRO INTERESSADO)

VAGNER DE JESUS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8020016-56.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARLI FRANK, FRANKSNELIO 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: ALESSANDRA CRISTINA 
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GONCALVES KURCHINSKI Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Compulsando os autos 

verifico que estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. GRATUIDADE Os promoventes solicitaram a gratuidade da 

justiça, porém não juntaram comprovante de sua condição financeira, pelo 

contrário, no corpo da petição inicial alegam que são empresários do ramo 

imobiliário. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões, dessa feita, indefiro o pedido. 

Inexistindo preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Os promoventes relatam que na data de 

23/11/2015 tiveram conhecimento através de pessoas próximas que a 

requerida postou em sua rede social “Facebook” fotos de sua residência e 

veículo de forma vexatória, levando a crer que supostamente desviavam 

água do sistema de água e esgoto da cidade. Os reclamantes relatam que 

essa postagem acarretou grande repercussão nas redes sociais, 

principalmente por se tratarem de empresários conhecidos do ramo 

imobiliário, o que gerou vários comentários ridicularizando as partes. Por 

outro turno, a requerida alega que o artigo publicado não viola a honra dos 

autores por não citar nome, endereço ou localização do imóvel. Acosta 

aos autos diploma da área de comunicação e relata que é jornalista, assim 

como alega que teve prudência ao publicar a informação. Pois bem. De 

análise detida aos autos verifico que realmente a requerida publicou no 

grupo “Conversa Fiada da Chapada” fotos da residência e do carro dos 

reclamantes, sendo que as partes foram identificadas nas postagens, 

senão vejamos trechos dos comentários da citada publicação: 

“Comentário Sibelle Duarte: 03 de Dezembro às 10:35 - kkkkkkkk este carro 

vermelho adesivado igual de arvora de natal é daquele pessoal da 

imobiliária Frank Imóveis kkkkkkk” Outro ponto relevante a ser considerado 

é que após o ingresso da ação a parte insistiu em comentar sobre o 

episódio divulgando não só a residência, mas o nome da imobiliária e da 

promovente Marli Frank, citando o nome da advogada, o número do 

processo de forma a expor as partes novamente ao público. Analisando 

atentamente os trechos das publicações, a reclamada tratou a notícia de 

forma especulativa e ofensiva à imagem dos Reclamantes, desbordando 

os limites da liberdade de expressão e da informação. Dessa forma, 

embora a liberdade de expressão mereça proteção, não pode seu 

exercício ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias 

fundamentais. Assim, a conduta da reclamada consistente em publicar 

matéria especulativa e ofensiva à honra objetiva dos reclamantes traduz 

ato ilícito cujo dever de indenizar é medida que se impõe. Sendo assim, no 

caso em análise, o dever de indenizar é evidente na medida em que as 

publicações ora objurgadas causaram abalos à imagem do Reclamante 

frente à sociedade e a seus clientes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS À IMAGEM DE JORNALISTA. 

PUBLICAÇÃO EM BLOG SEM CUNHO INFORMATIVO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. DIREITO DE RESPOSTA. As publicações ofensivas à 

imagem da pessoa não constituem matéria jornalística de cunho crítico ou 

informativo, protegidas pela liberdade de expressão. Caso concreto em 

que o réu promoveu montagens com a fotografia do réu e realizou enquete 

com o objetivo de ridicularizar o autor e o blog que este mantém. Danos 

morais evidenciados pela ofensa à imagem do autor. Quantum 

indenizatório que comporta redução para R$ 7.000,00, considerando as 

particularidades do caso concreto. Multa para o caso de descumprimento 

que não comporta redução, mas deve ser limitada no tempo para evitar o 

enriquecimento da parte adversa. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70067878637, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

16/03/2016) (grifei) O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Verifico tais pressupostos no caso em análise. 

Portanto, orientando-me pelos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

1.000,00 (mil reais) para cada promovente. DISPOSITIVO Ante ao exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos dos promoventes para CONDENAR a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais para cada 

promovente, corrigido monetariamente pelo INPC- IBGE a partir da 

homologação da sentença e juros simples de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, contados do evento danoso (22/11/2015). Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade dos reclamantes. Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 14/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Colíder- MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando o requerimento formulado pela servidora Patrícia Novaes 

Costa Dominguez, matrícula 9152, de protocolo A62740;

Considerando a decisão prolatada nos autos n. 50-89.2018.811.0009 – 

Código Apolo 109492;

RESOLVE: CONCEDER à servidora Patrícia Novaes Costa Dominguez, 

analista judiciária, matricula 9152, 03 (três)meses de licença prêmio, 

referente ao quinquênio de 23.12.2012. a 23.12.2017, nos termos do art. 

109 da Lei Complementar n. 04/90, condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço público.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 23 de janeiro de 2018.
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GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro 

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103419 Nr: 198-37.2017.811.0009

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme certificado à p. 65, na data de 11/12/2017 foi realizado 

verificação in loco da adequação das serventias extrajudiciais desta 

Comarca à Resolução 230 do CNJ.

Após diligente inspeção, observou-se que ambas as serventias 

promoveram mudanças estruturais e treinamento dos funcionários para 

atendimento de clientes portadores de necessidades especiais, inclusive 

tomando orientação com associações locais e estaduais, a fim de se 

adaptar de forma efetiva e econômica à realidade trazida pela mencionada 

resolução.

Por meio da verificação, ainda, viu-se que os estacionamentos e as áreas 

de espera das serventias contam com a disponibilização de vagas 

exclusivas para clientes com necessidades especiais.

Com efeito, estando satisfatoriamente atendidas as adaptações 

requisitadas pelo Conselho Nacional de Justiça e não vislumbrando 

quaisquer outras modificações a serem implementadas, INFORME-SE à E. 

CGJ acerca do atendimento do Cartório de Registro de Imóvel do 1º Ofício 

e do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca à Resolução 

230 do CNJ.

Após, ARQUIVE-SE, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 197-52.2017.811.0009

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente feito de suscitação de dúvida se encontra conclusos para 

prolação de sentença.

 Todavia, chama a atenção a carta de anuência de Noimar Barbiero (p. 

54), inventariante do espólio de Antônio Agostini Barbiero, antigo 

proprietário do loteamento do qual se pretende desmembrar o imóvel 

empossado pela Sra. Maria de Fátima Andrade Bezerra e Arlindo 

Francisco Bezerra, manifestando-se favoravelmente à usucapião.

Ocorre que, pesquisando no Sistema Apolo, os autos do inventário de 

Antônio Barbiero (Código 58109), foi sentenciado e os formais de partilha 

expedidos em data anterior à da carta de anuência, não sendo conhecido 

nos autos se a área que se pretende usucapir realmente pertence ao 

quinhão do Sr. Noimar.

Com efeito, DETERMINO:

INTIMEM-SE os Srs. Arlindo Francisco Bezerra e Maria de Fátima Andrade 

Bezerra para que, no prazo de cinco (5) dias, tragam aos autos cópias 

dos formais de partilha expedidos nos autos do inventário suso 

mencionado, a fim de comprovar a validade, ou não, da anuência exarada 

à p. 59 pelo Sr. Noimar, a qual, inclusive, serviu de prova para a lavratura 

da ata notarial de p. 69/72.

OFICIE-SE à Assessoria Jurídica Municipal a fim de que informem, no prazo 

de cinco (5) dias, a existência de algum incentivo municipal, tocante ao 

Tributo ITBI, para a área referente ao Loteamento Barbiero.

Em seguida, venham-me CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103273 Nr: 99-67.2017.811.0009

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT, APARECIDA DE FATIMA RICEZI DA SILVA, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente feito de suscitação de dúvida se encontra conclusos para 

prolação de sentença.

 Todavia, chama a atenção a carta de anuência de Noimar Barbiero (p. 

59), inventariante do espólio de Antônio Agostini Barbiero, antigo 

proprietário do loteamento do qual se pretende desmembrar o imóvel 

empossado pela Sra. Aparecida de Fátima Ricezi da Silva e Francisco 

Ferreira da Silva, manifestando-se favoravelmente à usucapião.

Ocorre que, pesquisando no Sistema Apolo, os autos do inventário de 

Antônio Barbiero (Código 58109), foi sentenciado e os formais de partilha 

expedidos em data anterior à da carta de anuência, não sendo conhecido 

nos autos se a área que se pretende usucapir realmente pertence ao 

quinhão do Sr. Noimar.

Com efeito, DETERMINO:

INTIMEM-SE os Srs. Francisco Ferreira da Silva e Aparecida de Fátima 

Ricezi da Silva para que, no prazo de cinco (5) dias, tragam aos autos 

cópias dos formais de partilha expedidos nos autos do inventário suso 

mencionado, a fim de comprovar a validade, ou não, da anuência exarada 

à p. 59 pelo Sr. Noimar, a qual, inclusive, serviu de prova para a lavratura 

da ata notarial de p. 49/51.

OFICIE-SE à Assessoria Jurídica Municipal a fim de que informem, no prazo 

de cinco (5) dias, a existência de algum incentivo municipal, tocante ao 

Tributo ITBI, para a área referente ao Loteamento Barbiero.

Em seguida, venham-me CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICODENO DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000111-30.2018.8.11.0009 AUTOR: 

NICODENO DA SILVA FERREIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de fevereiro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILCINEIA CARVALHO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000269-22.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LUCINEIA CARVALHO DA SILVA RÉU: GILCINEIA CARVALHO MACIEL 

Vistos. Inicialmente, DEFIRO o pleito da parte requerida no id. 10138111. 

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, à realização de estudo psicossocial no domicílio da parte autora 

Lucineia Carvalho da Silva e da parte requerida Gilcineia Carvalho Maciel, 

relatando os fatos que entenderem pertinentes, a fim de apurar se a 

requerente possui condições de exercer a curatela e se tal providência 

atende aos interesses da interditanda, nos termos requeridos no petitório 

supracitado, em consonância com o parecer ministerial de id. 10537027. 

Com o aporte do estudo, dê-se vista dos autos às partes e após ao 

Ministério Público para manifestação. Quanto ao pedido de expedição de 

certidão de andamento do feito, a fim de a parte autora apresentar tal 

documento perante o INSS, objetivando a obtenção do benefício 

previdenciário (id. 11306508 e id. 11391986), verifica-se que ele já foi 

analisado e deferido no id. 9335547, em que a demandante pleiteou a 

expedição da referida certidão a cada 06 (seis) meses, de forma contínua 

e ininterrupta (id. 9320159). Assim, cumpra-se integralmente no que 

couber a decisão proferida no id. 9335547. Às providências. Colíder, 31 

de janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000088-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. S. (AUTOR)

W. G. D. S. S. (AUTOR)

G. O. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA SANTANA OAB - 068.585.151-60 

(REPRESENTANTE)

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. D. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000088-84.2018.8.11.0009 AUTOR: 

WENDER GUILHERMY DE SOUZA SILVA, GILIANE OLIVEIRA DE SOUZA, 

LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE: BRUNA CAROLINE DE 

SOUZA SANTANA RÉU: JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS PAES 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 
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procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de fevereiro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VALADAO 01893398102 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000130-36.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FERNANDO AUGUSTO VALADAO 01893398102 Vistos. 

Verifica-se que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas 

processuais, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de 

liminar/tutela de urgência. Desta forma, intime-se-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICODENO DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000111-30.2018.8.11.0009 AUTOR: 

NICODENO DA SILVA FERREIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de fevereiro 

de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98961 Nr: 1455-34.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DUQUE DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito(...) dentre os(as) beneficiados(as) pelo 

auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação 

desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da 

manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária 

para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) 

dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação 

mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa 

de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA 

PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos 

arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 11/03/2016, (...) Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 547 Nr: 598-18.1998.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE BARROS, LAURA FERNANDA 

CASULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES NUNES MACHADO - 

Espólio de, DIANA MARTA CASULA MACHADO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Chighero Ogsuko 

Chui - OAB:8384-A/PR, PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - OAB:OAB-PE 

12.852, RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA - OAB:OAB-PE 23.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelcy Luiz Dall Acqua - 

OAB:MT - 2718-A

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora (fls. 361/366/vº).

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) recorrente, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos.

 COMUNIQUE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

a respeito.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 15h40 do dia 02/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58856 Nr: 478-81.2012.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFF, RFF, LIANE DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAMILDO DE SOUZA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 478-81.2012.811.0009 - Código 58856

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FERNANDO FARIAS FRANÇA e RICARDO FARIAS 

FRANÇA e LIANE DOS SANTOS FARIAS

PARTE RÉQUERIDA: IRAMILDO DE SOUZA FRANÇA

CITANDO: Requerido(a): IRAMILDO DE SOUZA FRANÇA, Cpf: 

010.665.881-63, Rg: 6786521 SSP MT Filiação: Raimundo Moreira França e 

de Altaiz de Souza França, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de serviços 

gerais, Endereço: atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, para responder aos termos do processo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia, tudo em conformidade com a decisão 

judicial de fls. 70/71 abaixo transcrita: RESUMO DA INICIAL: Os 

requerentes são filhos do requerido conforme documentos que instruem a 

inicial e concebidos da União Estável de 11 (onze) anos entre a Sra. Liane 

dos Santos Farias, representante legal, com o requerido. Requerem a 

estipulação da prestação alimentícia.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Após compulsar os vertentes autos, 

observou-se que fora determinada a realização de estudo psicossocial (fl. 

48), com apoio no que constava da exordial. No entanto, à fl. 23 já havia 

sido homologada a desistência ao pedido de guarda. Ocorre que, na 

petição de fl. 22, o aludido pleito de desistência partiu da premissa 

equivocada de que este Juízo não aceitaria a cumulação de pedidos. É 

equivocada na medida em que o despacho de fls. 20/22 apenas apontou a 

necessidade de a genitora, além de representar os filhos acerca do 

pedido de alimentos, também figurar no polo ativo quanto ao pedido de 

guarda. Nesse vai e vem, até o momento a parte demandada não fora 

localizada e devem ser empreendidos todos os esforços para tal 

desiderato. Afinal, de nada adianta fixar alimentos se não se souber o 

paradeiro do devedor. A propósito, buscou-se, sem sucesso, mais uma 

vez endereço na REDE INFOSEG e no TRE/MT, conforme documentos a 

seguir juntados. Posto isso, visando recolocar a demanda nos trilhos, 

DETERMINO as seguintes providências: (I) Como a parte demandada ainda 

não fora citada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

informar se realmente não ostenta interesse no pedido de guarda. Se 

porventura ostentar, apenas deverá indicar a genitora para também figurar 

no polo ativo. (II) Nessa última hipótese, como desde já RECEBO a 

correção da falha, EXPEÇA-SE carta precatória de citação e intimação dos 

alimentos fixados às fls. 23/24, para o endereço da empresa 

empregadora: Avenida Dona Maria Cardoso, S/N, Qd. 25, Lt. 12, Bairro: 

Jardim da Luz, Cidade: Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74915520, 

conforme pesquisa a seguir juntada (endereço mais completo que o 

apresentado à fl. 68). O Sr. Oficial de Justiça, a propósito, deverá indagar 

sobre o endereço do demandado que consta do cadastro da empresa, de 

tudo certificado, e, se não localizá-lo na empresa, deverá se dirigir até o 

endereço informado. No mesmo passo, SOLICITE-SE a elaboração do 

estudo psicológico, conforme intimação de fls. 62/63. (III) Caso manifeste 

apenas pelo pedido de alimentos, CONCLUSOS para designação da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, tendo em conta o 

procedimento especial da Lei de Alimentos. (IV) Sem prejuízo das 

providências anteriores, OFICIE-SE às empresas Oi, Tim, Claro e Vivo para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem o endereço atualizado do 

demandado. Caso apontem endereço diverso do visualizado nos autos e, 

na hipótese do item II, DEPREQUE-SE a citação e intimação. V) Por fim, na 

eventualidade de não ser localizado o demandado, REPITA-SE a citação 

por edital (com a inclusão novamente do pedido de guarda, se for o caso) 

nomeando, desde já, caso transcorra “in albis” o prazo de resposta, a 

digna Defensoria Pública para assisti-lo na qualidade de curador especial, 

para onde, então, deverão ser encaminhados os autos. VI) SOLICITE-SE, 

ainda, informações sobre a carta precatória de fls. 51/52.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes 

Costa Dominguez – Analista Judiciária, o digitei.

Colíder - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96497 Nr: 3581-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALICE, ADEMILSON PERES, ADILSON BANIN, 

ADEMIR PEREIRA DA SILVA, AILTON ROBERTO DOS SANTOS, ALAERCE 

INOCENCIO DE SÁ, ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI, ANTONIO 

LOURENÇÃO NETO, ANTONIO LUCIANO DA SILVA, APARECIDO RIBEIRO 

PINTO, EDIMILSON RODRIGUES, EDIPO GUSTAVO BRAZ PINTO, ELCIO 

MARQUES FERNANDES, ELENITA ALVES DE DEUS PERES, EVA MARLY 

BAMBIL DA SILVA, FLAVIO LUIS SIEBERT, JOSÉ ANTONIO SUDRE FILHO, 

ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO, GILSON FILIPPINI, JOSÉ PASCOAL 

MÁXIMO RIBEIRO, JOSÉ CAETANO PEREIRA, ELONE KUFFEL, FLAVIO 

CARVALHO PEREIRA, FLAVIO JOSE RAPOSO, GENUIR FILIPPINI, GILMA 

VIEIRA DA SILVA, JOÃO DE OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DOS 

SANTOS, JORGE MACHADO DE LIMA, JOSE DANIEL SANTOS PERES, 

MARIA ELIANA LEAL, IZAQUE SAUGO, SIRLEY DO CARMO DA SILVA, 

JUBILEU FELIPE DIAS, VENICIO JOSÉ DOS SANTOS, MARCO ANTONIO 

STRAZZA, ODAIR JOSE STRAZZA, ODAIR LEMES SOARES, RAIMUNDO 

MAFRA NETO, DIRCEU APARECIDO MONTEIRO BONIN, JOSÉ DAMIÃO 

BARBOZA, NILSON DA SILVA TEIXEIRA, JOÃO HENRIQUE THOME 

FERRAZ, PAULO FERREIRA MOURÃO, JAIR FLO DA SILVA, NATALINO 

APARECIDO DE SOUZA PINTO, GENTIL FRANCISCO MILITÃO, JOSE 

EDEZO RIBEIRO, OLDEZIR SCHAURICH, REGINALDO RODRIGUES DA 

SILVA, RODRIGO JOSE DA SILVA, SERGIO VERGILIO DA SILVA, 

VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRA HENRIQUE DA 

SILVA, ALOIZIO TAVARES DE MATOS, ANDREIA DE LA JUSTINA 

FERRAZ, APARECIDO ANTONIO DA HORA, CLAUDINEI LACERDA, EDMAR 

RIBEIRO LEAL, GILSON FRANCISCO DA SILVA, GUMERCINDA RIBEIRO DA 

ROCHA, JANDIRA DE LIMA ROCHA, MIGUEL BRANDÃO DE ALMEIDA, 

WALDIR DA SILVA, SIDINEI TEODORO DE PAULA, NAIR SAUGO DE MELO, 
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MAURICIO OLIVEIRA DA COSTA, SEVERINO LAGNI, MARIO SAUGO, 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA, VAGNER DA SILVA PINTO, JOSE FRANCO DE 

SOUZA, MARCIA CESARIO TAMANINI, MARCOS MACARIO, NONATO 

PEREIRA ROCHA, ROSANI CAVALLARI, SELMA PEREIRA DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 Vistos.

Ante a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 

304/305-vº), intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de expedição de certidão e cobrança, inclusive 

protesto, nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, 

parágrafo único, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85314 Nr: 2714-69.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALICE, ADEMILSON PERES, ADILSON BANIN, 

ADEMIR PEREIRA DA SILVA, AILTON ROBERTO DOS SANTOS, ALAERCE 

INOCENCIO DE SÁ, ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI, ANTONIO 

LOURENÇÃO NETO, ANTONIO LUCIANO DA SILVA, APARECIDO RIBEIRO 

PINTO, EDIMILSON RODRIGUES, EDIPO GUSTAVO BRAZ PINTO, ELCIO 

MARQUES FERNANDES, ELENITA ALVES DE DEUS PERES, EVA MARLY 

BAMBIL DA SILVA, FLAVIO LUIS SIEBERT, JOSÉ ANTONIO SUDRE FILHO, 

ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO, GILSON FILIPPINI, JOSÉ PASCOAL 

MÁXIMO RIBEIRO, JOSÉ CAETANO PEREIRA, ELONE KUFFEL, FLAVIO 

CARVALHO PEREIRA, FLAVIO JOSE RAPOSO, GENUIR FILIPPINI, GILMA 

VIEIRA DA SILVA, JOÃO DE OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DOS 

SANTOS, JORGE MACHADO DE LIMA, JOSE DANIEL SANTOS PERES, 

MARIA ELIANA LEAL, IZAQUE SAUGO, SIRLEY DO CARMO DA SILVA, 

JUBILEU FELIPE DIAS, VENICIO JOSÉ DOS SANTOS, MARCO ANTONIO 

STRAZZA, ODAIR JOSE STRAZZA, ODAIR LEMES SOARES, RAIMUNDO 

MAFRA NETO, DIRCEU APARECIDO MONTEIRO BONIN, JOSÉ DAMIÃO 

BARBOZA, NILSON DA SILVA TEIXEIRA, JOÃO HENRIQUE THOME 

FERRAZ, PAULO FERREIRA MOURÃO, JAIR FLO DA SILVA, NATALINO 

APARECIDO DE SOUZA PINTO, GENTIL FRANCISCO MILITÃO, JOSE 

EDEZO RIBEIRO, OLDEZIR SCHAURICH, REGINALDO RODRIGUES DA 

SILVA, RODRIGO JOSE DA SILVA, SERGIO VERGILIO DA SILVA, 

VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRA HENRIQUE DA 

SILVA, ALOIZIO TAVARES DE MATOS, ANDREIA DE LA JUSTINA 

FERRAZ, APARECIDO ANTONIO DA HORA, CLAUDINEI LACERDA, EDMAR 

RIBEIRO LEAL, GILSON FRANCISCO DA SILVA, GUMERCINDA RIBEIRO DA 

ROCHA, JANDIRA DE LIMA ROCHA, MIGUEL BRANDÃO DE ALMEIDA, 

WALDIR DA SILVA, SIDINEI TEODORO DE PAULA, NAIR SAUGO DE MELO, 

MAURICIO OLIVEIRA DA COSTA, SEVERINO LAGNI, MARIO SAUGO, 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA, VAGNER DA SILVA PINTO, JOSE FRANCO DE 

SOUZA, MARCIA CESARIO TAMANINI, MARCOS MACARIO, NONATO 

PEREIRA ROCHA, ROSANI CAVALLARI, SELMA PEREIRA DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 15848, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 Vistos.

Ante a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 

5.450/5.451-vº), intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, bem como honorários periciais, sob pena de 

expedição de certidão e cobrança, inclusive protesto, nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50028 Nr: 745-58.2009.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR, IATDS, SMNS, OAB, ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva da sentença 

de fls. 77/77 verso: "Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o 

ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 40-41, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, 

por consequência, diante da informação de cumprimento integral do 

acordo (fl. 52-53), JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. 2 - 

Custas e despesas processuais remanescentes pelo requerido, conforme 

acordado entre as partes. 3 – Defiro o pedido de desentranhamento, 

conforme requerido no item “2” de fl. 41, devendo o respectivo documento 

ser substituído por cópia. 4 – (...). 5 – Quanto ao pedido de liberação da 

restrição (fls. 52-54), supostamente realizada via RENAJUD, compulsando 

os autos, não se vislumbra qualquer determinação com tal finalidade, 

razão pela qual, indefiro o sobredito pedido. Salienta-se, ainda, que em 

consulta ao sobredito sistema, verifica-se que não há qualquer restrição 

sobre o veículo penhorado nestes autos, conforme doc. anexo. 6 - Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 2253-15.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, INTIME-SE o 

requerente/exequente para se manifestar pelo que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46832 Nr: 646-25.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDH, SAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53303 Nr: 742-69.2010.811.0009
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5.868-A, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT- 8750

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 890-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR AGOSTINI MANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90435 Nr: 3319-78.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I J DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92936 Nr: 1272-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96329 Nr: 3478-84.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI JOSÉ GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578, THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - 

OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar A. Dos 

Santos - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 1540-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO NASCIMENTO FERREIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1540-20.2016.811.0009 – Código nº. 99096

Despacho

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena instaurado em detrimento de Cristovão 

Nascimento Ferreira de Azevedo, condenado a uma pena total de 3 anos e 

4 meses de reclusão.

Instado a manifestar-se do cálculo de pena de fl. 63, o MPE, requereu sua 

retificação, conforme fl. 65.

De sua vez a defesa deixou decorrer o prazo sem manifestação (fl. 68).

Pois bem.

Inicialmente, anoto que não havendo se manifestado no prazo legal acerca 

do cálculo de pena de fl. 63, a defesa deu azo a preclusão do ato.

Posto isso, verifica-se que assiste razão ao parquet quanto a retificação 

do referido cálculo, pois, de fato não foi considerado a pena total a que foi 

o reeducando condenado, razão pela qual DETERMINO a retificação do 

cálculo de pena de fl. 63.

Após, abra-se vista as partes para manifestação e em seguida venha-me 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-75.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BELLO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)
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TIAGO MORO MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010266-75.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLEITON BELLO 

MACHADO Parte Ré: EXECUTADO: MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, TIAGO MORO MOTA . Finalidade: Intimar a (s) 

parte (s) promovente(s), através do Advogado (A)/ Procurador (A), para 

no prazo de 05 dias, manifestar em relação ao ofício Juntado no Id 

10734299. Colíder, 05 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010282-29.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010282-29.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FREDERICO 

STECCA CIONI Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA . 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente para apresentar analítico cálculo 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão judicial cujo teor 

se lê no ID – 10774790. Colíder, 05 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010283-14.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010283-14.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FREDERICO 

STECCA CIONI Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente para 

apresentar analítico cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão judicial cujo teor se lê no ID – 10774963. Colíder, 05 de 

fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010190-51.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010190-51.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FREDERICO 

STECCA CIONI Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA . 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente para apresentar analítico cálculo 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão judicial cujo teor 

se lê no ID – 10775117. Colíder, 05 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-14.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010391-14.2013.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO PITON 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. INDEFIRO o pedido de p. 

01/02, id. 2961759, visto que instada a parte exequente a dar 

prosseguimento no feito em 05 dias, sob a advertência de que seu silêncio 

valeria como quitação da dívida, com a consequente extinção pelo 

pagamento, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 4386235, tanto que 

resultou no projeto de sentença de p. 01/02, id. 2961751, devidamente 

homologado pela sentença de p. 01, id. 2961753, inclusive transitada em 

julgado. Desse modo, não havendo mais questões a serem sanadas, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias sem demora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 22 de novembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-14.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010391-14.2013.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO PITON 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. INDEFIRO o pedido de p. 

01/02, id. 2961759, visto que instada a parte exequente a dar 

prosseguimento no feito em 05 dias, sob a advertência de que seu silêncio 

valeria como quitação da dívida, com a consequente extinção pelo 

pagamento, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 4386235, tanto que 

resultou no projeto de sentença de p. 01/02, id. 2961751, devidamente 

homologado pela sentença de p. 01, id. 2961753, inclusive transitada em 

julgado. Desse modo, não havendo mais questões a serem sanadas, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias sem demora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 22 de novembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-71.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO MARCELO PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010275-71.2014.8.11.0009 REQUERENTE: EDUARDO MARCELO 

PAGLIARI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em correição. Indefiro o pedido de p. 01/04, id. 

2860224, em razão de ter sido o presente feito julgado sem resolução do 

mérito, pela ilegitimidade ativa da parte autora, pela r. sentença de p. 01, id. 

2860212, inclusive transitada em julgado, não havendo mais nada a ser 

discutido nestes autos. Se pretende o cancelamento dos boletos que 

supostamente teriam sido encaminhados à sua residência, deverá mover 

nova ação respectiva contra a requerida na senda ordinária, se for o 

caso, a estabelecer o contraditório e a ampla defesa. Sem outras 

questões a serem resolvidas, arquive-se o presente feito, com as baixas 

e anotações necessárias, sem mais demora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 22 de novembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-71.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARCELO PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010275-71.2014.8.11.0009 REQUERENTE: EDUARDO MARCELO 

PAGLIARI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em correição. Indefiro o pedido de p. 01/04, id. 

2860224, em razão de ter sido o presente feito julgado sem resolução do 

mérito, pela ilegitimidade ativa da parte autora, pela r. sentença de p. 01, id. 

2860212, inclusive transitada em julgado, não havendo mais nada a ser 

discutido nestes autos. Se pretende o cancelamento dos boletos que 

supostamente teriam sido encaminhados à sua residência, deverá mover 

nova ação respectiva contra a requerida na senda ordinária, se for o 

caso, a estabelecer o contraditório e a ampla defesa. Sem outras 

questões a serem resolvidas, arquive-se o presente feito, com as baixas 

e anotações necessárias, sem mais demora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 22 de novembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000847-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000847-19.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: MARGARIDA 

OLIVEIRA DE CARVALHO . Finalidade: intimar a parte exequente, através 

do advogado(a), por todo o teor da sentença judicial de id- 10758787. 

Colíder, 05 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-62.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010435-62.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELIANE 

RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10761568. Colíder, 5 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-62.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010435-62.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELIANE 

RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10761568. Colíder, 5 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000078-74.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: IVANETE DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes 

requeridas, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê 

no id- 10164668. Colíder, 5 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000078-74.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: IVANETE DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes 

requeridas, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê 

no id- 10164668. Colíder, 5 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103787 Nr: 436-56.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIUS MODOLO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BIZERRA PEREIRA, DENIZE 

CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, ANTONIO RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a intimar o procurador do Querelante, Dr. Alexandre 

Franklin Cardoso, para tomar ciência da manifestação do Ministério 

Público, acostada aos autos, devendo comparecer para fazer carga dos 

autos no prazo legal. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84926 Nr: 2317-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANNUS LOERCIO KIZERLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK VIEIRA DA SILVA, LENILSON ROCHA 

BALDAIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Certifico que passo a intimar via DJE o i. procurador do QUERELANTE - Dr. 

Juliano Sguissardi, dos termos da r. sentença de fls.55/57, cujo dispositivo 

segue abaixo transcrito.

........Posto isto, julgo e declaro extinta a punibilidade dos investigados 

Patrick Vieira da Silva e Lenilson Rocha Baldaian, qualificados nos autos, 

em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 

Inteligência dos arts. 107, inciso IV, 1.ª figura, e 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal; e do art. 61 do Código de Processo Penal. Sentença 

extintiva da punibilidade dos agentes pela prescrição da pretensão 

punitiva que não lhe acarreta transtorno algum, senão apenas os 

beneficias com o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade em 

seu proveito explícito. Visando o seu trânsito em julgado, ser intimados da 

sentença, na pessoa de defensor dativo que lhe nomeio apenas para 

esse fim a douta Defensora Pública, a ser intimado pessoalmente para 

eventual insurgência e consequente recurso, a dispensar outras 

diligências, que só carrearia morosidade na entrega efetiva da prestação 

jurisdicional e despesas estéreis, de pouca valia, para a localização 

pessoal ou intimação editalícia do réu, nos termos do art.1.387 da CNGC e 

orientação do STF no habeas corpus n.° 60.014, DJU 27/08/1982, p. 8.179, 

RT 568/386. Certificado o lapso preclusivo recursal, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, sem quaisquer custas ou despesas judiciais. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84926 Nr: 2317-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANNUS LOERCIO KIZERLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK VIEIRA DA SILVA, LENILSON ROCHA 

BALDAIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos em correição.

 Patrick Vieira da Silva e Lenilson Rocha Baldaian, qualificados nos autos, 

tem aviado em desfavor de si o presente termo circunstanciado, em tese, 

pelo delito de injúria, insculpido no art. 140 do Código Penal, fato típico que 

teria sido perpetrado contra Jannus Loercio Kizerlla, também qualificado 

no feito.

Constante na queixa-crime que no dia 29 de maio de 2013, os querelados 

com animus de ofender a dignidade ou decoro do querelante, proferiram 

diversas palavras de baixo calão, que lhe atingiram o âmago. Requereu a 

condenação dos acusados no crime previsto no art. 140 do Código Penal.

Entre um ato e outro, depois de revogar o recebimento da queixa crime, 

desmembrado o feito, visto que outros crimes estavam sendo 

investigados, foi declinada a competência a este juízo consoante decisão 

de p. 26.

Designada audiência de preliminar, não foi possível a sua realização ante 

a ausência das partes (p. 51).

É a síntese do necessário.

 Fundamento e decido.

Delito vertido nos autos em tese de injúria. De acordo com a legislação do 

art. 140 do Código Penal é definida pena detentiva de 01 a 06 meses, ou 

multa.

A prescrição é considerada matéria de ordem pública, devendo ser 

decretada de ofício em qualquer momento processual e em qualquer 

instância, art. 61 do Código Penal, in verbis:

 “Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Desta forma, conforme mandamento legal, a pretensão punitiva estatal em 

relação a este delito não mais subsiste, posto que antes mesmo do 

recebimento da queixa crime, transcorreu mais de 03 anos e não houve a 

verificação de qualquer causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva da 

prescrição.

Nesse diapasão, a pretensão punitiva estatal encontra limites. Um destes é 

justamente na prescrição desta pretensão punitiva, já que não há se falar 

em prescrição da pretensão executória de pena que ainda nem chegou a 

ser estabelecida por sentença transitada em julgado.

No caso em testilha, noticiada a conduta e sendo caso de competência 

inicial do Juizado Especial Criminal, elaborado o respectivo TCO, foram os 

autos encaminhados à Justiça competente para o seu processamento em 

vista a desnecessária análise no mérito neste caso.

A prescrição exsurgiu imperativa, a tornar inócua a continuidade do feito 

em relação a este crime.

Conforme regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição da 

pretensão punitiva, regulada pelo máximo da pena in abstrato capitulada, 

dá-se, neste caso, em 03 anos, posto que o máximo da pena é inferior a 

um ano.

Não aconteceu marco interruptivo da prescrição no caso concreto. Assim, 

a persecução penal, no sentido de albergar a pretensão punitiva do 

Estado, encontra óbice intransponível no instituto da prescrição, já 

verificado, com interregno de mais de três anos entre a data dos fatos em 

29/05/2013 e até hodierno.

 A prescrição, em tais circunstâncias, operou-se em 28/05/2016, pelo 

decurso do tempo de 03 anos após a ocorrência delitiva, conforme norma 

emergente dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal, inclusive a pena de multa, também capitulada alternativamente no 

preceito secundário da norma penal, consoante rezam os arts. 114, inciso 
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II, e 118, do mesmo Codex substantivo.

 O art. 61 do Código de Processo Penal propugna que o magistrado, se 

reconhecer a extinção da punibilidade do agente, deverá declará-la sem 

delongas ex officio.

Sobre o tema da prescrição, o escólio do insigne magistrado Guilherme de 

Souza Nucci, “in Código Penal Comentado”, 4.ª edição, Ed. RT, p. 370, item 

20:

“Prescrição: é a perda do direito do Estado pelo não exercício em 

determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão 

do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não 

reincide, readaptando-se à vida social”.

 Ainda nesse rumo, a lição do notável e saudoso Celso Delmanto e outros, 

“Código Penal Comentado”, Ed. Renovar, 6.ª edição, p. 215:

“Prescrição penal é a perda do poder de punir do Estado, causada pelo 

decurso do tempo fixado em Lei. Explica-se: enquanto a lei penal não é 

violada, o direito que o Estado tem de punir seus eventuais infratores é 

apenas abstrato. Quando, porém, há efetiva violação da lei penal (prática 

de crime ou contravenção), aquele direito, antes só abstrato, torna-se 

concreto. Com a violação, nasce a possibilidade de o Estado impor sanção 

ao infrator da lei penal, a qual só poderá ser efetivada após o trânsito em 

julgado da condenação, respeitadas as garantias ínsitas ao devido 

processo legal (nella poena sine iudicio). Tal possibilidade jurídica é 

chamada punibilidade. (...) A punibilidade, porém, não é eterna, sendo 

delimitada no tempo: a lei fixa prazos, dentro dos quais o Estado pode 

exercer o direito de exigir a aplicação da pena (pretensão punitiva) ou o 

direito de executá-la (pretensão executória). Ultrapassados tais prazos, 

há a prescrição, que faz desaparecer a punibilidade, ou seja, extingue a 

punibilidade do fato. O instituto da prescrição outrossim, é fundamento em 

um Estado Democrático de Direito, por várias razões, dentre as quais: a) 

confere segurança jurídica ao cidadão, vedando seja perseguido 

criminalmente por tempo indeterminado; b) impõe ao Estado que 

efetivamente movimente em sua atividade jurisdicional, em prol da própria 

sociedade; c) com o decurso do tempo, a pena perde a sua finalidade 

retributiva, preventiva e ressocializadora”.

 Por fim, o ensinamento do renomado mestre E. Magalhães Noronha, na 

obra “Direito Penal”, Ed. Saraiva, vol. 01, 30.ª edição, p. 346, item 224:

“O jus puniendi do Estado extingue-se também pela prescrição. Esta é a 

perda do direito de punir, pelo decurso do tempo; ou, noutras palavras, o 

Estado, por sua inércia ou inatividade, perde o direito de punir. Não tendo 

exercido a pretensão punitiva no prazo fixado em lei, desaparece o jus 

puniendi”.

Nesse diapasão o aresto compilado, que bem retrata a situação vertida 

nos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM BASE 

NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – 

LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E OS DIAS 

ATUAIS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ANÁLISE DO MÉRITO 

PREJUDICADA. Verificando o lapso prescricional decorrido entre a data do 

fato e os dias atuais, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, em 

virtude da prescrição retroativa que atinge a pretensão punitiva do 

Estado”.

 (Ap 65244/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER - ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 

(TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO 

DA SENTENÇA – MENORIDADE RELATIVA DO RÉU À ÉPOCA DO CRIME – 

DIMINUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL, CALCULADO 

COM BASE NA PENA IN ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, VI, 

C/C O ARTIGO 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXAME DE MÉRITO 

PREJUDICADO. Se o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos 

fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade (CP, art. 115). Há de 

ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da 

pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação 

da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa 

(“pena in abstrato”), nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal”. 

(Ap 44104/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência e perempção”. (grifado).

Portanto, indubitável a verificação da prescrição do direito de punir estatal, 

que se escoou sem que se houvesse no âmbito judicial, como exige o 

ordenamento jurídico, providências efetivas e em tempo do Estado.

Posto isto, julgo e declaro extinta a punibilidade dos investigados Patrick 

Vieira da Silva e Lenilson Rocha Baldaian, qualificados nos autos, em 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Inteligência 

dos arts. 107, inciso IV, 1.ª figura, e 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal; e do art. 61 do Código de Processo Penal.

 Sentença extintiva da punibilidade dos agentes pela prescrição da 

pretensão punitiva que não lhe acarreta transtorno algum, senão apenas 

os beneficias com o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade 

em seu proveito explícito.

 Visando o seu trânsito em julgado, ser intimados da sentença, na pessoa 

de defensor dativo que lhe nomeio apenas para esse fim a douta 

Defensora Pública, a ser intimado pessoalmente para eventual insurgência 

e consequente recurso, a dispensar outras diligências, que só carrearia 

morosidade na entrega efetiva da prestação jurisdicional e despesas 

estéreis, de pouca valia, para a localização pessoal ou intimação editalícia 

do réu, nos termos do art.1.387 da CNGC e orientação do STF no habeas 

corpus n.° 60.014, DJU 27/08/1982, p. 8.179, RT 568/386.

Certificado o lapso preclusivo recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se, 

sem quaisquer custas ou despesas judiciais.

P. R. I. C.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 12/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora SÔNIA STAUT ROMERA, Matrícula 9731, Gestora 

Administrativa II, 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativas ao 

exercício 2017, para serem usufruídas no período de 15/02/2018 a 

06/03/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comunicado

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Processo Seletivo de Recrutamento de Juiz Leigo

FÓRUM DA COMARCA DE COMODORO/MT – Central de Administração

O Doutor Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, MM. Juiz de Direito da 

Comarca de Comodoro, no uso de suas atribuições legais, etc...

1. Torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo 

Seletivo para preenchimento de 01 (uma) vaga para Juiz Leigo da 

Comarca de Comodoro/MT, conforme disposto no Editail n.º 01/2017-GAB 

2° VARA.:

Nº da Inscrição Nome do Candidato

001 Thaiane Blanch Benites

002 Vinicius de Medeiros Marçal

003 Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva

004 André Antonio Weschenfelder

005 Thalvá Krigne Capeleth

006 Ivaldir Joriatti

2. Designa os servidores:

Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Júnior – Juiz de Direito - Presidente;

 Nicholas Selzler Khahol – Gestor do CEJUSC – Membro;

Lucieni Rezeende Garcia Borges – Gestora do JEC – Membro;

Maria de Lourdes Bianchini – Gestora da 2° Vara – Suplente;

Raquel Almeida Gonzalez – Gestora Geral – Suplente;
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Para auxiliarem nos trabalhos relativos à aplicação da prova objetiva.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se a presente, 

que será afixado no lugar de costume. Eu, Raquel Almeida Gonzalez, 

Gestora Geral, digitei.

 Comodoro, 02 de Fevereiro de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Júnior

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116380 Nr: 479-42.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YELOWINASERO AWESESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 17h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 475-05.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 17h00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110434 Nr: 5460-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZECREI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116370 Nr: 470-80.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 16h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 337 de 597



 Cod. Proc.: 116377 Nr: 476-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

pare de realizar os descontos mensais perante o beneficio previdenciário, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

março de 2018, às 11h30min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania.Saliento que a regra processual é clara 

no sentido de que as duas partes envolvidas devem manifestar o 

desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação não aconteceria 

(art. 334 § 4º I, CPC).Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

CPC.Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116423 Nr: 495-93.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA LTDA ME, 

R. VARNIER CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 16h00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 3712-86.2014.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Caso a 

autarquia tivesse pago o benefício no momento adequado o valor não teria 

se acumulado. Ademais não há como aceitar que o pagamento de 

benefício atrasado altere a situação patrimonial da parte.

Assim, diante do benefício da gratuidade de justiça deve ser suspensa a 

exigibilidade da verba honorária.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72283 Nr: 26-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA DE JESUS, IRENE HEGNER, 

ANDERSON PEREIRA DA SILVA, VAGNER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos.

A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército.

O artigo 1º da Resolução n. 134, de 21 de junho de 2011 dispõe acerca da 

necessidade de notificação de eventual proprietário de boa-fé para 

manifestação quanto ao interesse na restituição da arma apreendia

 Assim em consulta ao Sistema Sinesp Infoseg da numeração do 

armamento apreendido, sendo que constou proprietário, entretanto não 

consta as informações pessoais do citado, tal como endereço.

 Dessa forma, determino a intimação por edital do respectivo proprietário 

(dados em anexo) acerca da apreensão do bem e para manifestar-se no 

prazo de 15 dias acerca do interesse na restituição, sob pena da aludida 

arma ser encaminhada para o Comando do Exercito para destruição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90445 Nr: 2341-19.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON CARVALHO DO NASCIMENTO, ANA DE 

LURDES CARVALHO, DIVINA CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO DOS SANTOS, MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:11043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GISLAINE MAIRA MANTOVANI MAGALHAES - 

OAB:3564

 Vistos.

Considerando a petição de ref. 89 realizada pelas partes, cancelo a 

audiência anteriormente designada e suspendo o procedimento pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106005 Nr: 3553-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 338 de 597



 PARTE AUTORA: NORCILO MARINS BARRETO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se à Alfa Contabilidade determinando a entrega, no prazo de 05 

dias, de todos os documentos fiscais e comerciais referentes à 

recuperanda.

 Autorizo que a recuperanda seja intimada a retirar o ofício para 

protocolá-lo diretamente perante a Alfa Contabilidade.

Concedo o prazo de 30 dias para apresentação do quadro de credores.

P. I. C.

 Comodoro/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 447-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY LEITE RESENDE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116366 Nr: 466-43.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 16h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116433 Nr: 499-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Verifico que o exequente cumpriu os requisitos do artigo 522 do 

Código de Processo Civil. Considerando que a regra de estabelecida no 

artigo 955 do CPC, bem como o fato de estar pendente a admissibilidade 

do recurso especial viável o presente cumprimento de sentença. 

Considerando que a parte não apresentou caução com fundamento no 

artigo 520, IV do CPC DETERMINO que a parte se abastenha de solicitar a 

realização de atos nos presentes autos que importem o levantamento de 

deposito em dinheiro ou a pratica de atos que importem transferência de 

posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado, enquanto não for prestada a 

devida caução, sendo que se o exequente realizar tal pedido, sem a 

devida caução, poderá lhe ser aplicada a pena de litigância de má fé. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, desde, então, 

mandado de penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

acoste o comprovante do deposito judicial referente a caução que alega 

ter realizado na importância de R$ 7.421,58 (sete mil quatrocentos e vinte 

e um reais e cinquenta e oito centavos), para que seja apreciado o pedido 

de tutela de urgência.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116337 Nr: 454-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GALTERIO - 

OAB:134685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove o recolhimento de custas e taxas judiciais, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2 - Após o decurso do prazo, autos conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116361 Nr: 464-73.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 10h30min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38360 Nr: 3058-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar em 

relação ao mandado de folhas 128/129, em 10 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 669-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEILOR SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem em 

relação ao que fora requestado pelo perito, às folhas 482/483, em 10 dias, 

apresentando os documentos requestados para início dos trabalhos do 

perito, quais sejam: planilhas atualizadas de evolução de saldo devedor; 

comprovantes de pagamentos das prestações contratuais, devidamente 

autentivados, contratos de crédito rural firmado enre as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24700 Nr: 2034-80.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDUSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO LUIS BETTIO PERINI, DARCI POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para se manifestar 

em relação ao mandado negativo de penhora (fls. 124/125), em 5 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 1696-33.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, IGUAÇU ADM. E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 54746, GIULLIANO ROBERTO CAMPIOL - OAB:OAB/PR 

33139, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15155/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar em 

relação às informações apresentadas pelo perito, às folhas 413-414, em 

10 dias, conforme decisão de fola 369.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67155 Nr: 826-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMIR AUGUSTINHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a certidão de 10/11/2017, no sentido de INTIMAR a parte 

requerente da impossibilidade de expedição de Carta com AR para o 

endereço indicado pela receita, em razão deste pertencer a zona rural, 

local não atendido pelos Correios. Assim, visto que a CP foi retirada pela 

requerente em 14/12/2017, Intimo a parte autora para comprovar nos 
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autos a distribuição, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60351 Nr: 2114-68.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito, a fim de 

requerer o que de direito, em 30 dias. Na inércia, o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativa a CP de 

citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95643 Nr: 4652-80.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA SILVA SERVICOS DE 

TRANSPORTE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Certifico a tempestividade das alegações finais do autor e impulsiono o 

feito a fim de intimar o requerido para apresentar seus memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10533 Nr: 878-96.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CALORI, NADIR FOGOLIN CALORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELFONSO VILLELA DE MORAES, EUDÓXIA 

CAMPOS DE MORAES, IZILDO GRISOSTE BARBOSA, BANCO 

BANESTADO S/A, RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO YUKIO FUKASSAWA - 

OAB:141626/SP, UBALDO RESENDE DA SILVA - OAB:3315-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX LOPES FERNANDES - 

OAB:10420/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 Impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito, em 30 dias. 

Na inércia, o feito sera arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34050 Nr: 2236-52.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

impulsionar o feito, informando se houve o cumprimento da sentença, 

porém se quedou inerte, desta forma os autos serão suspensos nos 

termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado com o artigo 1.266 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36893 Nr: 1592-75.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito, em 30 dias. 

Na inércia, o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85125 Nr: 644-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74326 Nr: 889-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Diante do exposto, considerando que as armas e munições apreendidas 

nos autos preenchem os requisitos normativos, determino que sejam 

encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104027 Nr: 2635-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Diante do exposto, a CARABINA, MARCA WINCHESTER, REGISTRO Nº 
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5440066P; ESPINGARDA, MARCA MOSSBERG, REGISTRO Nº K592899; 

ESPINGARDA, MARCA CBC //651, REGISTRO Nº 156697 e as munições 

apreendidas nos autos preenchem os requisitos normativos, determino 

que seja encaminhada ao Comando do Exercito para que seja deliberado 

acerca de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.No que tange a CARABINA, MARCA ROSSI, REGISTRO 

Nº B063350, intime-se o proprietário Siloe Costa Lima (dados em anexo) 

acerca da apreensão do bem e para manifestar-se no prazo de 15 dias 

acerca do interesse na restituição, sob pena da aludida arma ser enviada 

para o Comando do Exercito para destruição.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 391-14.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ASSOLARI MARCONI, SILVINO 

DOMINIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos. A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército. (...) Dessa feita passo 

a analisar se as armas e munições apreendida nos autos preenchem os 

requisitos. Verifica-se do auto de apreensão de fls. 10, tratar-se de 

materiais relacionados a recarga de munições, sendo frascos de chumbo 

e pólvora, itens estes que não exigem registro, impossibilitando a 

realização de diligencias na busca de eventual proprietário de boa fé, bem 

como, as partes não se manifestaram requerendo a restituição dos bens 

apreendidos. Não havendo a necessidade de manter a guarda dos itens 

apreendidos, vez que não são imprescindíveis para o esclarecimento dos 

fatos apurados. Diante do exposto, considerando que os itens 

apreendidos nos autos preenchem os requisitos normativos, determino 

que sejam encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja 

deliberado acerca de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança 

pública ou às forças armadas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 1218-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYDNEY DA SILVA BANASESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 165/166 com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64181 Nr: 2331-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO BATISTA, WELIVAN ACELINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos. A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército. (...) Verifica-se dos 

autos, tratar-se de uma arma de pressão adaptada para disparar projeteis 

de calibre 22, não havendo que se falar em proprietário de boa fé. Não há 

necessidade de manter a guarda da arma e das munições apreendidas, 

vez que não é imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados. 

Diante do exposto, considerando que as armas e munições apreendidas 

nos autos preenchem os requisitos normativos, determino que sejam 

encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113491 Nr: 6744-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Tendo em vista que se encontra controversa a natureza dos valores 

apreendidos se torna prematuro sua liberação neste momento processual, 

sendo que nada impede que tal solicitação seja reiterada após a instrução 

do feito, assim sendo indefiro o pedido de restituição.

Determino que o advogado do requerido seja cadastrado para que seja 

intimado acerca desta decisão.

 Arquivem-se os autos.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60971 Nr: 2774-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLI LILIANI MARTINS - 

OAB:RO/5057, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 Vistos. A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército. (...) Verifica-se dos 

autos tratar-se de apreensão de 05 (cinco) munições de calibre 38 

intactas, conforme termo de apreensão de fls. 15, sendo assim, não 

havendo qualquer manifestação nos autos de terceiro interessado, 

impossível se realizar qualquer diligência neste sentido. Não há 

necessidade de manter a guarda das munições apreendidas, vez que não 

são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos apurados. Diante do 

exposto, considerando que as munições apreendidas nos autos 

preenchem os requisitos normativos, determino que sejam encaminhadas 

ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca de sua 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças 

armadas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28552 Nr: 2627-75.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MIGUEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos. A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército. (...) Laudo pericial 

realizado e acostado às fls. 30 destes autos, ainda em sede de inquérito 

policial, sendo que o Ministério Público já possuía ciência do mesmo 

quando ofereceu a denuncia, bem como a defesa apresentou resposta 
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escrita e não realizou qualquer impugnação aos trabalhos dos peritos. 

Conforme se verifica no laudo mencionado a numeração da arma 

apreendida esta visível, o que possibilita diligenciar acerca de eventual 

proprietário de boa-fé, sendo assim, realizo neste momento consulta no 

Infoseg, e junto aos autos o protocolo com resultado, sendo que 

verifica-se que a referida arma não possui registro. Não há necessidade 

de manter a guarda da arma e das munições apreendidas, vez que não é 

imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados. Diante do 

exposto, considerando que as armas e munições apreendidas nos autos 

preenchem os requisitos normativos, determino que sejam encaminhadas 

ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca de sua 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças 

armadas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 7449-92.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 3462-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES NEVES, CRISTIANE 

NEVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte inventariante, na pessoa de 

seu advogado, para que providencie o recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor respctivo da distribuição de uma Carta 

Precatória à comarca de Maringá/PR, ou manifestesse no intuito de 

retirá-la em secretaria para sua distribuição particular, com o objetivo de 

citar a herdeira, CRISTIANE NEVES SOUZA, conforme Decisão de fls.: 124 

dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100016 Nr: 867-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON RIHL LEONTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110453 Nr: 5465-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMIPASTO IND. COMERCIO INPORTAÇOES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113940 Nr: 6966-62.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE BERNARDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar o requrente para manifestar-se, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114606 Nr: 7231-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKS, CLAUDIO MESSIAS DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar a Requerente para, querendo, 

manifestar-se no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115145 Nr: 7448-10.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE OZORINA F. SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 2828-28.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNÉIA 

APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA 
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WAITTZ SIMARELLI, ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO, 

MARIA APARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO, LÚCIA HELENA 

MARTIMBIANCO ZILIOTTO, CAMEN SILVA MARTIMBIANCO DE 

FIGUEREDO, AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AURELIO DONADEL - 

OAB:300532/SP

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a juntada de contestação de fls 329-338

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30955 Nr: 1888-68.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para se 

manisfestar quanto os embargos de declaração, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25613 Nr: 3073-15.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA, MARA 

ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para se 

manisfestar quanto os embargos de declaração, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66762 Nr: 467-67.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE HEY GARANHANI - 

OAB:56052, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para as partes se manisfestar 

quanto a devolução da carta precatória de fls 162-178

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29890 Nr: 946-36.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para se 

manisfestar quanto os embargos de declaração, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 2630-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada para 

apresentar alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61880 Nr: 3749-84.2012.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, PAULO CESAR FAVARO 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO PINTO DA LUZ, RICARDO CHAVES 

HERREIRA, IZAEL APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:MT-11.405, Thallyta de Oliveira Seifert - OAB:18293 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor da diligência a ser cumprida pelo Oficial 

de Justiça, a saber, Mandado de Citação dos requeridos dos autos do 

processo em epígrafe, conforme decisão de fl.: 404 dos autos. Em anexo, 

tabela própria da sala dos Oficiais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20226 Nr: 1365-61.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO GOES, ROBERTO 

CASTELLA, MARIA APARECIDA DE GOES CASTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se no que entender de direito, haja 

vista, ter escoado in albis do prazo para o pagamento da dívida pela parte 

requerida.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 2171-52.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, MARLISE MARQUES MORAES, ALDIR BAL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A
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 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27769 Nr: 1880-28.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA APARECIDA GONÇALVES, EDINEI LEÃO MAIA, 

CLAUDIANE LEÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, FABIO 

ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, JACQUELINE GÓES 

CERIOLI, valdirene correia belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO O ANGÉLO - 

OAB:94389 - SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência, bem como, manifesten-se a respeito 

do Laudo Técnico Pericial apresentado nas fl.: 278/318 dos autos do 

processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61565 Nr: 3943-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, ANTÔNIA 

AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA, LUZINETE 

SILVA DE OLIVEIRA, PEDRO PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

53766610163, Rg: 00556815, brasileiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: NATALINO FERREIRA, brasileiro, casado, comerciante, 

portador da cédula de identidade RG nº. 472.437, expedido pela SSP-MT, 

inscrito no CPF sob o n°. 345.520.731-68, residente e domiciliado na 

Avenida Xavantes nº. 897, Centro, em Jaciara/MT, dirige-se à Vossa 

Excelência, por intermédio de seu Procurador signatário, cujo instrumento 

de mandato encontra-se em anexo (doc.01), com fulcro nos Artigo 1.238 

do Código Civil, § único c/c Artigo 941/945, do CPC, para propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de ERENEIDE 

APARECIDA DA SILVA, brasileira, divorciada, comerciante, portadora da 

cédula de identidade RG nº. 00556815, expedida pela SSP-MT, inscrita no 

CPF sob o nº. 537.666.101-63, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

pelos motivos de fato e de direito doravante aduzidos. DOS FATOS. DO 

IMÓVEL URBANO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. O Autor pretende ver 

declarada a aquisição de domínio pela via de usucapião extraordinária dos 

lotes 18 e 19, da quadra 188, Bairro Vila Santo Antônio, em Jaciara/MT, 

ambos matriculados no CRI desta cidade sob o nº. 10.530, com área total 

de 780,00 m² (doc.02). O imóvel supracitado tem as seguintes 

características e confrontações: “FRENTE: 26,00 metros com a Rua 

Jacipora; FUNDO: 26,00 metros com o lote 17; DIREITA: 30,00 metros com 

o lote 20 e; ESQUERDA: 30 metros com a Avenida Chavantes”, conforme 

Vossa Excelência pode constatar no Memorial Descritivo elaborado pelo 

Tec. Geo. Wilson Macedo Vonstein, inscrito no CREA sob o n°. 

260620892-7/1961-MT. DA POSSE DO AUTOR NO IMÓVEL USUCAPIENDO. 

O Requerente adquiriu o imóvel objeto da presente ação diretamente da 

Requerida no final do mês de abril de 2003, por meio de um contrato verbal 

de compra e venda. Na ocasião da negociação, citada acima, o 

Requerente efetuou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 

assumiu o compromisso de pagamento do financiamento imobiliário que 

recaia sobre o imóvel instituído pela Caixa Econômica Federal, firmado sob 

o nº. 10.1248.704.00051-07, cujo montante total é de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Restou acordado que após o pagamento da dívida 

citada acima, as partes procederiam com a transferência do imóvel, sendo 

a posse do mesmo entregue ao Requerente no final do mês maio/começo 

de junho de 2003. Logo após adentrar na posse do imóvel, o Requerente 

lá instituiu sua moradia, vindo posteriormente a abrir um mini supermercado 

no local, atividade esta da qual sobrevive até a presente data, provendo o 

seu sustento e o de toda a sua família. Portanto, desde o ano de 2003 até 

a presente data, o Requerente se manteve na posse do imóvel, sendo 

este reconhecido por todos como proprietário do local. Todos os imposto 

referente ao imóvel objeto da presente ação estão sendo honrados pelo 

Requerente. Conforme já mencionado, a transferência da propriedade do 

imóvel objeto da presente ação somente se daria com a quitação da dívida 

contraída pela Requerida perante a Caixa Econômica Federal, a qual 

restou adimplida, consoante se comprova pelo incluso Instrumento 

Particular de Autorização de Cancelamento de Hipoteca e Outras 

Avenças, emitido pela Caixa Econômica Federal. Ocorre que, mesmo tendo 

o Requerente cumprido com a sua quota parte na negociação entabulada 

com a Requerida, não foi possível efetivar a transferência do imóvel ora 

usucapiendo, em razão da Requerida se encontrar em local incerto e não 

sabido. O Requerente tentou por diversas vezes manter contato com a 

Requerida no intuito de efetivar a transferência do imóvel, restando 

frustradas todas as tentativas de encontrá-la, já que a Requerida se 

mudou desta Comarca sem deixar qualquer contato ou endereço. Desta 

feita, resta configurado de maneira inequívoca que o Autor é legitimo 

possuidor, de forma mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel usucapiendo 

desde o ano de 2003. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA PROCEDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO. Como já mencionado, jamais houve qualquer tipo de 

oposição à posse do Autor no imóvel usucapiendo, tendo este sempre 

exercido a posse do imóvel como se dono fosse. A aquisição do imóvel 

pela prescrição aquisitiva reclama a conjugação de três elementos 

fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil. Os três requisitos 

se somam para que seja alcançada a pretensão da Ação de Usucapião 

Extraordinário e encontram-se cabalmente demonstrados através da 

documentação acostada com a presente, demonstrando de maneira 

inequívoca a procedência do pleito. DOS PEDIDOS. Diante de todo o 

exposto, NATALINO FERREIRA, com fulcro no Artigo 1.238, § único do 

Código Civil, Artigos 941/945 do Código de Processo Civil, bem como na 

Doutrina e Jurisprudência colacionada acima, propõe a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO para que lhe seja reconhecido o domínio 

sobre o imóvel, acima descrito e caracterizado, transcrevendo-se a 

Sentença, por Mandado, no Registro de Imóveis. Com esse objetivo, o 

Autor requer a Vossa Excelência que se digne determinar: a) a citação 

por edital da Requerida, uma vez que esta se encontra em lugar incerto e 

não; b) a nomeação de Curador de ausente sob pena de nulidade; c) a 

citação, por mandado, dos confinantes listados abaixo; LUZINETE SILVA 

DE OLIVEIRA, CPF 700.378.171-91, residente e domiciliada na Avenida 

Xavantes n° 907, Bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT. PEDRO PEREIRA 

AGUIAR, CPF 432.734.751-53, residente e domiciliada na Rua Jaciporã n° 

393, Bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT. c) A intimação dos 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município de 
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Jaciara/MT para, querendo, manifestarem interesse na causa, de acordo 

com o disposto no artigo 943 do Código de Processo Civil; d) A intimação 

do Ministério Público, consoante os artigos 944 Código de Processo Civil; 

e) A procedência do pedido formulado pelo Autor, para que seja declarado 

o domínio dos lotes 18 e 19, da quadra 188, Bairro Vila Santo Antônio, em 

Jaciara/MT, ambos matriculados no CRI desta cidade sob o nº. 10.530, 

com área total de 780,00 m² ”; f) Requer a este MMº Juízo, ainda, que nos 

termos da lei n. 1.060/50 defira os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, eis que as partes não dispõem de recursos para custear a 

presente AÇÃO. Protesta por provar o alegado por todos os meios de 

provas em direito admitidas, sem exclusão de qualquer delas. Dá-se à 

causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nestes termos, Pede 

deferimento. JACIARA/MT, em 30 de setembro de 2014. REMI CRUZ 

BORGES OAB/MT 11.148-A.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Terrenos Urbanos lotes 18 e 19, da 

quadra 188, Bairro Vila Santo Antônio, em Jaciara/MT, ambos matriculados 

no CRI desta cidade sob o nº. 10.530, com área total de 780,00 m²

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.É certo que a requerida ERENEIDE 

APARECIDA DA SILVA está em local incerto e não sabido. Defiro, pois, o 

pedido formulado, e, como consequência, cite-se a requerida ERENEIDE 

APARECIDA DA SILVA, por edital, com o prazo de 20 dias, nos termos do 

art. 256, II, do Código de Processo Civil.Transcorrido in albis o prazo de 

resposta, certifique-se e desde já nomeio curador especial, a Defensora 

Pública, Dra. Jaqueline, conforme dispõe o Art. 72, inciso II, do NCPC, 

devendo ser este intimado a apresentar a respectiva defesa a 

requerida.Determino ainda a intimação da parte autora, para que comprove 

quem é o inventariante do ESPÓLIO DE NATALINO FERREIRA. Feito isto, 

seja incluído como representante do espólio.Determino, por fim, seja 

certificado se houve manifestação da Fazenda Pública 

Municipal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

Jaciara, 29 de janeiro de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN DANA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:306448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86588 Nr: 5440-08.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Contudo, verifica-se que até a presente data o executado não fora citado 

(ref. 09).

Assim, apresente a exequente, em 15 (quinze) dias, endereço válido do 

executado, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87438 Nr: 5828-08.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR RAMOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme se depreende do AR acostado à ref. 12, este foi recebido por 

pessoa diversa do executado.

Assim, como forma de evitar futura arguição de nulidade processual, 

cite-se o executado, via Oficial de Justiça, nos termos do despacho inicial.

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87679 Nr: 138-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR RAMOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Contudo, verifico que até a presente data a parte executada não foi citado 

(ref. 12).

Assim, traga a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, endereço válido 

para citaçao da executada, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89904 Nr: 1320-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celião Comércio De Materiais de Construção 

LTDA ME, CÉLIO CUNHA, Elisangela Campos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 
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diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87999 Nr: 362-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO GIRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA , JEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, EVERILDA OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Contudo, verifico que até a presente data a parte executada não foi citado 

(refs. 13, 14 e 19).

Assim, traga a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, endereço válido 

para citaçao da executada, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48027 Nr: 3306-81.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem maiores delongas, com fundamento no que dispõe o Art. 485, VI do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§4º, art. 20, CPC), 

ressalvando o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.Intime-se a parte 

autora, e, em seguida o INSS na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Jaciara - MT, 01 de Fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4898 Nr: 516-47.1999.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSA LOPES RIBEIRO PADILHA, BRUNA 

FERNANDA DE SANTANA LOPES, CLAUDIA SANTANA LOPES, MARIA 

APARECIDA DE SANTANA LOPES, EVA ROSA VIEIRA DOS SANTOS, 

JOÃO ROSA DE JESUS, LUCIANO TEODORO PATRÍCIO, DERALDINO DA 

SILVA VIEIRA, ANGELA MARIA DE LIMA SILVA VIEIRA, MIRALVINO DA 

SILVA VIEIRA, ELOÍSA ROSA VIEIRA PATRÍCIO, SIZALTINO DA SILVA 

VIEIRA, MARIA BEATRIZ RIBEIRO DE JESUS, EDILEUZA DA SILVA DOS 

SANTOS, EDIELUSA MARIA DA SILVA VIEIRA, LEANDRO DA SILVA 

VIEIRA, GERCIAN DA SILVA VIEIRA, CREONICE ROSA DE JESUS 

CARVALHO, DIEGO GABRIEL DE CARVALHO, EVANGELISTA DA SILVA 

VIEIRA, MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANUEL ALEXANDRE LOPES, 

ESPOLIO DE PAULINA ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Cunha Martins Filho - 

OAB:5961 - MT, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - OAB:93237, 

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16.152/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT, SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, DEFIRO a habilitação dos herdeiros/substitutos processuais 

da extinta, Paulina Rosa de Jesus.

 A par da manifestação do Ministério Público (fls. 285/287), necessário faz 

a tomada de algumas providências a fim de que o procedimento de 

inventário tenha desfecho.

Assim, intime-se a inventariante para, em 30 (trinta) dias úteis:

a)anexar aos autos a certidão negativa de débitos estaduais em nome do 

“de cujus”, bem como o imposto de transmissão “causa mortis”;

b) anexar aos autos a certidão negativa de débitos municipais em nome do 

“de cujus”;

c) apresentar plano de partilha e as últimas declarações.

Consigno que se a inventariante não der ao inventário andamento regular, 

poderá ser removida de ofício (teor do art. 622, inciso I, primeira parte, do 

NCPC).

Às providências.

Jaciara - MT, 01 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31056 Nr: 2979-10.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA 

CESNIQUE ROVERSI, MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI, 

RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se Ação de Execução ajuizada por HSBC - BANK BRASIL S.A. 

sucedida por BANCO BRADESCO S.A. em face de RONALDO ROVERSI e 

OUTROS, devidamente qualificados.

As partes envolvidas na lide compuseram amigavelmente, conforme 

petição de fls. 342/344.

A exequente manifestou-se em petição de fls. 347, requerendo a extinção 

e arquivamento do feito, uma vez que houve quitação do débito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo de fls. 342/344, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, e via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do 

acordo.

Proceda o Senhor Gestor a intimação do nome dos patronos, conforme 

requerido à fl. 347, sob pena de nulidade.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 01º de fevereiro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45420 Nr: 304-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MARQUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, 

NORBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:11724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - 

OAB:10.636/MS, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14.554/MT, ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO JÚNIOR - 

OAB:9.251/MS

 Vistos etc.

Verifico que a planilha de fl. 373 se encontra em desacordo com os 

parâmetros estabelecidos na decisão de fl. 366.

Assim, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

planilha de débito que represente o montante correto da divida, sob pena 

de indeferimento da penhora online.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27343 Nr: 950-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODRIGUES MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY ROCHA PORFÍRIO - 

OAB:19610

 Processo: 950-84.2009.811.0010

Código 27343

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 233, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar nenhum veículo em nome 

da executada.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Certifique-se a secretaria que as futuras intimações do executado sejam 

dirigidas exclusivamente ao advogado Ney Rocha Porfírio, OAB 19610, 

conforme requerido à fl. 232.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 02 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14320 Nr: 1057-07.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA SOARES, JOANITA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO CARMO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARCO ANTONIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Processo: 1057-07.2004.811.0010

 Código 14320

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 248/249.

Diante da inércia dos executados, apesar de devidamente intimados, 

expeça-se alvará de levanto dos valores bloqueados à fl. 245.

Realizada consulta ao Sistema RENAJUD, procedi a restrição acerca de 

um veículo em nome do executado Armindo Carmo de Oliveira Filho, 

conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da restrição.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 02 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26096 Nr: 2637-33.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls. 211/216. Certifico ainda ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25808 Nr: 2302-14.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR PAIVA SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls. 213/218. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 1190-63.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIEWICZ - 

OAB:24555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO" CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados 
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acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

142003 e designada Sessão de Conciliação para o dia 12/04/2018 às 

14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92667 Nr: 2679-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cavalheiro e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO" CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados 

acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

141837 e designada Sessão de Conciliação para o dia 12/04/2018 às 

13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107244 Nr: 9771-96.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BOLELLI TATAGIBA 

PROVETI - OAB:112.687/RJ, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO" CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados 

acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

141526 e designada Sessão de Conciliação para o dia 10/04/2018 às 

14h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 72-47.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DAYWYD DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO(A)" CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº 142079 e designada Sessão de Conciliação para o dia 10/04/2018 às 

15h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99641 Nr: 5909-20.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO" CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados 

acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

141523 e designada Sessão de Conciliação para o dia 10/04/2018 às 

13h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73070 Nr: 12851-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARVALHO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 "INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS" CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº 144586 e designada Sessão de Conciliação para o dia 27/04/2018 às 

14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID n. 11590287 e seguintes, foi 

interposta no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 

dias apresentar impugnação à contestação, caso queira.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 349 de 597



Portaria

PORTARIA N. 06/2018     O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca Juara, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,       

CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Aux iliar Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral , estará afastada de 

suas funções por gozo de férias, no período de 15/2/2018 a 24/2/2018 

;RESOLVE:DESIGNAR a servidora Ivete Araújo dos Santos, matrícula n. 

9173, Gestora Administrativa II, para exercer cumulativamente a Função 

de Gestora Geral desta Comarca , no período de no período de 15/2/2018 

a 24/2/2018, em substituição a titular que estará em gozo de férias;       

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Juara-MT, 5 de fevereiro de 

2018.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito e Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 06/2018

 O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Aux iliar Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral , estará afastada de 

suas funções por gozo de férias, no período de 15/2/2018 a 24/2/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araújo dos Santos, matrícula n. 9173, 

Gestora Administrativa II, para exercer cumulativamente a Função de 

Gestora Geral desta Comarca , no período de no período de 15/2/2018 a 

24/2/2018, em substituição a titular que estará em gozo de férias;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 5 de fevereiro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 333-56.2016.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial retro, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação de investigação de paternidade, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas diante de gratuidade judiciária ao qual 

defiro.P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Com o transito em julgado, 

arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76247 Nr: 372-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A e Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19089 Nr: 1559-48.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina Breschi Maranguelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, para que 

se manifeste acerca da Juntada de Impugnação de folhas 309/317 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86741 Nr: 89-93.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosso de Paula, Pedro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandy de Paula Alves - 

OAB:70284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de PEDRO DE PAULA, já qualificado nos autos, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, 

“caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeando-lhe curadora a sua 

esposa, a Sra. IVONE ROSSO DE PAULA, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado ao interditando.Expeça-se 

mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do 

Novo Código de Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela 

imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes da interditanda e do curador e a 

causa da interdição. Condeno a autora ao pagamento das custas 

remanescentes.P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102539 Nr: 8049-03.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Empresa Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do pedido de fl. 37, no qual a impetrante informa a perda do 

objeto e pugna pela extinção do feito, tendo em vista que a parte impetrada 

realizou uma nova leitura no seu relógio medidor de energia, bem como 

reconheceu a falha e emitiu nova fatura com o valor correto e real, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e art. 25 da Lei nº 

12.016/2009).

Com o transito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103977 Nr: 8738-47.2017.811.0018
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de assistencia judiciária gratuita.

Defiro, outrossim, a abertura do inventário, por estarem presentes os 

requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015.

Considerando o Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, e tendo em vista tratar-se de ação que versa sobre 

Inventário e Partilha, DETERMINO a IMEDIATA intimação do autor para que 

se manifeste no prazo de 20 (vinte) dias sobre a existência de testamento 

público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados do autor da 

herança, em razão da obrigatoriedade da juntada desta Certidão, 

conforme dispõe o artigo 2º do Provimento supracitado.

Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção, nos termos do 

artigo 622, I, todos do CPC/2015.

Apresentadas as primeiras declarações, com fundamento no artigo 626 do 

CPC/2015 citem-se para os termos do inventário o Ministério Público e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como as Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 626), manifestando-se 

elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em quinze (15) dias (CPC, artigo 629) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, artigo 634), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (CPC, artigo 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, artigo 638).

Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e 

as certidões negativas, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36733 Nr: 898-30.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHGQ, Juliany Mara Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Antonio de Padua Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Luiz Carlos 

Carassa - OAB:4.223-B, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, 

Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Initimação da parte autora, na pessoa se seu advogado Dr. André Rodrigo 

Schneider, OAB MT/7.824-B e Dr. Rodrigo Luiz Martins, OAB 8981/MT, 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11953 Nr: 841-22.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, Dr. 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B, para ciência acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 11953 Nr: 841-22.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, Dr. 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B, para ciência acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 1247-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Arantes Mota, Jueine Paulo da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

conseqüentemente, decreto a interdição de RAFAEL ARANTES MOTA, 

qualificado nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua genitora, a Sra. VANDA ARANTES 

MOTA, igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando 

em todos os atos da sua vida civil.Demais disso, apesar da determinação 

de fl. 51 ter mencionado que os honorários periciais seriam custeados 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, não sendo as partes hipossuficientes, 

fato este público e notório nesta urbe, CONDENO-AS ao pagamento dos 

honorários do Sr. Perito, já fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

que deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias. Com o recolhimento, 

intime-se o Perito para o levantamento do valor.Condeno-os ainda ao 

pagamento das custas e despesas processuais, devendo os autos serem 

encaminhados a Central de Arrecadação e Arquivamento para que sejam 

tomadas as providencias necessárias conforme a CNGC/MT, na hipótese 

de quedarem-se inertes.Expeça-se mandado de inscrição no Registro 

Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º, III 

do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes da interditanda e do curador e a causa da interdição. P.R.I.Após o 

trânsito em julgado e cumpridas as determinações acima, certifique-se, 

procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70584 Nr: 1553-26.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, MILTON QUEIROZ LOPES - OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 D E S P A C H O

Situando a questão, verifico que o feito encontra-se paralisado pela 
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“confusão” de advogado que patrocina os interesses do autor.

Assim constato de a parte autora possui patrono contratado, conforme 

procuração e documentação de f. 105/107, motivo pelo qual DETERMINO 

sua inclusão no sistema Apolo, devendo ser excluído outro patrono que ali 

constar para evitar eventuais nulidades.

Tomadas as providências referidas, determino a intimação da parte autora 

para manifestar acerca da certidão de f. 109, requerendo o que de direito.

Após concluso.

Ciência ao MPE.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85281 Nr: 4801-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar Drª. Marcia de Campos Luna para assistir a interditanda, conforme 

determinação do MM. Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68207 Nr: 401-40.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dair Xavier Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... Condeno a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 535.731.531-00.Nome 

da Mãe: Antonia Estevam de Jesus.Nome do segurado: Dair Xavier 

Rosa.Endereço do segurado: Rua Colômbia, n. 159-N, Bairro Jardim 

América, Juara-MT.Benefício concedido: Auxílio-doençaRenda mensal 

atual: Salário de Benefício. DIB: 01/10/2014 – cessação do 

benefício.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75655 Nr: 21-80.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosina Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 

(sessenta) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 024.524.711-43.Nome 

da Mãe: Maria de Lourdes Aparecida.Nome do segurado: Leosina 

Rodrigues da Luz.Endereço do segurado: Rua Bolívia, n. 562, Bairro 

Jardim América, Juara-MT.Benefício concedido: pensão por morte.DIB: 

10/06/2015 – data do requerimento administrativo Alexandre Sócrates 

MendesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79491 Nr: 1764-28.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecira Hiolanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 33).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alexandre Sócrates Mendes- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80638 Nr: 2236-29.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenillda dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15.489, Moacir Velozo Junior - OAB:MT0017762A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 51).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 1572-37.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Luciana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO 

TAVARES - OAB:3.961-MT

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.146/149, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66236 Nr: 3203-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial, para 

rescindir o contrato existente entre as partes e, ao reconhecer o esbulho, 
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determino a reintegração de posse da parte requerente, definitivamente, 

sobre o veículo objeto da avença, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 

Confirmo a liminar deferida nos autos.Declaro resolvido o contrato firmado 

entre as partes e consolido nas mãos da instituição financeira Requerente 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo discriminado na 

inicial.Asseguro à parte requerida o direito à restituição das parcelas 

referentes à antecipação da opção de compra (VRG), em vias próprias, 

se efetivamente pagas à parte requerente.Por sucumbente, condeno a 

parte requerida ao pagamento integral das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, § 2º, do 

NCPC, em 10% sobre o valor da causa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68157 Nr: 369-35.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeir Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do 

CPF: 630.104.701-00.Nome da Mãe: Izabel Barreto de Oliveira.Nome do 

segurado: Adeir Alves de Oliveira.Endereço do segurado: Rua Guatemala, 

n. 650-N, Bairro Jardim América, Juara/MT.Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez.Renda mensal atual: Salário de Benefício. DIB: 

29/09/2014 – data da cessação do benefício.ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69367 Nr: 984-25.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Lourdes Vilela Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 48).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alexandre Sócrates Mendes- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3613-69.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTORIA

Considerando o teor da decisão proferida em 10.06.2016, pelo eminente 

Ministro do STJ, Dr. Luis Felipe Salomão, que determinou a afetação do 

Resp 1525134 e Resp 1525174 para julgamento através do sistema dos 

recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do NCPC e art. 2º, §1º da 

Resolução STJ nº 8/2008, suspendendo o andamento de todas as ações 

em trâmite no país, inclusive de 1ª Instância, que tenham por objeto a 

existência de dano moral indenizável em virtude da cobrança de serviços 

de telefonia e de internet não contratados ou no caso de má prestação 

desses serviços.

Forte em tais fundamentos, DETERMINO a suspensão do presente feito, 

até o deslinde da lide instalada no STJ.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79271 Nr: 1667-28.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Gonçalves de Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 40).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alexandre Sócrates Mendes- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86651 Nr: 21-46.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, .... .Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 

1000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do 791.749.901-44.Nome da 

Mãe: Maria Gema Dalpiaz.Nome do segurado: Marilene Dalpiaz.Endereço 

do segurado: Sitio Chácara Dalpiaz, Gleba Taquaral, Juara-MT.Benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural.Renda mensal atual: Um salário 

mínimo (R$ 954,00). DIB: 12/05/2016 – data do requerimento administrativo 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 5406-72.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de ref: 14, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção anômala.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30631 Nr: 3221-76.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIA, Carmelinda Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38041 Nr: 2076-14.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Araujo Dege

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58130 Nr: 608-10.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74183 Nr: 3255-07.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Vistos etc.

É lamentável constatar que o presente feito pode ser a materialização de 

ato criminoso perpetrado, supostamente, pelos subscritores da petição 

inicial, tal como consta da certidão (ref:21), em que o representante da 

parte requerente informa que sua assinatura, constante da procuração, é 

falsificada e que nunca pretendeu ingressar com a presente ação.

Sendo assim, determino:

a) Manifeste-se os advogados subcritores da inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da informação de que teriam falsificado documento 

particular para ingressar com a ação;

b) Manifeste-se a parte requerida, no mesmo prazo, requerendo o que 

entender de direito.

C) Colha-se o parecer do Ministério Público;

d) Extraia-se cópia integral dos autos, e remeta ao Conselho de Ética da 

OAB/MT, em Cuiabá, para apurar a suposta conduta ilegal dos advogados;

e) Nos termos do art. 40 do CPP, determino a remessa integral dos autos à 

DEPOL, visando apurar o suposto crime, em tese praticado pelos 

advogados subscritores da petição inicial.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Cuida-se de medida cautelar de busca apreensão proposta por Rafaela 

Paciello Gonçalves em desfavor de Marcello Taques Leite, ambos 

qualificados nos autos.

Narra a autora que é proprietária de uma clínica dental onde seu ex 

companheiro mantinha-se como administrador, com livre acesso as 

contas, despesas e lucros.

Segue narrando que na data de 22 de janeiro de 2018 durante reunião da 

referida empresa, a autora/proprietária informou ao ex-companheiro que 

ele deveria deixar o cargo de administrador.

 Após o noticiado sobreveio discussão das partes, momento em que a 

autora alega que o requerido saiu do local levando consigo uma mala 

contendo cerca de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), uma camionete 

Triton Flex, placa QBZ-5695 e vários documentos da empresa, como livros 

caixa, boletos e documentos contábeis.

Requer a tutela de urgência consistente em expedição de mandado de 

busca e apreensão para reaver os bens levados pelo ex companheiro.

Com a inicial vieram os documentos de f. 14/59.

DECIDO.

Objetiva a parte autora a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando-a como fiel depositária.

A despeito dos substanciosos argumentos trazidos pelos requerentes em 

sua súplica inicial, vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada “initio litis”.

Necessário dizer que no antigo Código de Processo Civil a antecipação da 

tutela tinha por finalidade dar maior agilidade aos feitos, bem como para 

que o autor pudesse, no início da lide, gozar do direito que somente lhe 

seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, 

sua concessão era precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos 

do art. 273 do revogado Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Novo Código de Ritos abandonou a ideia de que a tutela 

antecipada estava condicionada à existência de “prova inequívoca” apta a 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, dando 

preferência ao conceito de probabilidade do direito e perigo de 

dano/demora.

Sobre os novos requisitos da tutela antecipada, intitulada pelo NCPC de 

tutela de urgência, assim explica a mais recente doutrina:

 “No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 

dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso o 

legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com 

base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou 

então fundados em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que 

tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento 

das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade da lógica 

– que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena do ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 
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comprometer a realização imediata ou futura do direito. (LUIZ GULHERME 

MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, Novo Código 

de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 2ª edição, 2016, pág. 

382-383)” (grifo nosso)

Assim, o deferimento de tutela provisória/urgência, nos termos do art. 300 

do NCPC, requer a coexistência tanto da “PROBABILIDADE DO DIREITO”, 

quanto que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, consistente em evitar que a demora na prestação jurisdicional 

venha a inviabilizar por completo os efeitos da tutela pretendida (PERIGO 

DE DANO).

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

Os documentos de f. 18/27 indicam a probabilidade do direito da autora, 

pois evidenciam que após discussão com ex companheiro este 

possivelmente teria levado consigo bens pertencentes a empresa da 

requerente.

 Há também urgência no pedido. Há perigo de dano, consistente no fato de 

que como administrador da empresa da autora, o requerido possui livre 

acesso nas movimentações bancárias, podendo sua empresa estar 

correndo risco de perder documentos vitais, anotações contábeis e 

valores o que interfere diretamente em seu funcionamento.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO 

a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço: Avenida 

Ayrton Senna, n. 144-S, Condomínio Mararoppi, apto n. 09, centro, 

Juara-MT que deverá apreender os bens:

a) Todo e qualquer documentos fiscal e contábil referentes a Clínica 

dentária “Clinica do Dente”;

b) cartões bancários da referida clínica;

c) valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) em espécie;

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens em 

mãos da Requerente na forma e sob as penas da lei.

Cite-se o requerido na forma do art. 306 do CPC.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KOIKE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição e documentos 

de ID 11599395

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010293-65.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. ZAUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SMITH (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010293-65.2014.811.0018 POLO 

ATIVO: D. C. ZAUZA-ME POLO PASSIVO: ODAIR SMITH Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 38 que a parte autora foi intimada para 

se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, informando não obter 

êxito em encontrá-lo para ser citado, mantendo-se inerte, conforme 

certidão no evento n. 39. Diante do exposto, considerando que a parte 

autora não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 24 de abril 

de 2017. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo ? mat. 31010

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85263 Nr: 4791-19.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, e diante da decisão soberana dos jurados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar o réu LENILDO 

ANTÔNIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos I 

e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Passa-se agora à 

dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no artigo 59 do 

Código Penal. Saliento que foram reconhecidas duas qualificadoras 

(previstas nos incisos I e IV), de modo que uma qualificará o crime, 

elevando os limites da pena, e a outra será utilizada como agravante, 

porque prevista no rol do art. 61, do Código Penal. [...] Assim, fica a pena 

reduzida ao patamar de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, que 

diante da ausência de outras causas de diminuição ou aumento da pena 

fica definitivamente fixada. [...] Fixo o regime inicial FECHADO, com fulcro 

no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.O réu não ficou preso tempo 

suficiente para progressão de regime de pena, motivo pelo qual deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, § 2°, do CPP. O acusado deverá 

permanecer custodiado caso queira recorrer, em virtude do regime inicial 

aplicado e também porque não há novos indícios que recomendem sua 

soltura, além de ser recomendada sua prisão como garantia da ordem 

pública, ante a manifesta possiblidade de reiteração criminosa.Oficie-se à 

quarta vara criminal de Lucas do Rio Verde e as varas criminais de 

Primavera do Leste, informando que o réu se encontra preso nesta 

Comarca. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as correspondências 

aos órgãos de estatísticas, Justiça Eleitoral, e demais órgãos 

competentes.Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804, 

CPP).Expeça-se guia de execução e o que mais for necessário.Após, 

arquivem-se com as baixas devidas.Publicada a presente sentença em 

Plenário, nessa Comarca de Juara/MT, às 17h00 do dia 02 de fevereiro de 

2018.Saem os presentes intimados.Registre-se e Comunique-se.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGUES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001110-66.2017.8.11.0025 AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JORGE DOMINGUES DA COSTA 

Vistos etc. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 

319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05 

de março de 2018, às 13h, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a 
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parte autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do 

artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína/MT, 04 de novembro de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEILTON MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que no dia 29.01.2018 e 02.02.2018, 

diligenciei no endereço constante do mandado, e lá, deixei de citar e 

intimar o Sr. ALEILTON MOTA DOS SANTOS, diante da não localização. 

Não reside mais no local. Informações colhidas no endereço constante 

dos autos, após diligenciei na Rua Euclides da Cunha, n.31, casa de 

madeira de cor azul, residência do pai do requerido, onde deixei de citá-lo 

e intimá-lo, em virtude da não localização. Segundo informações o 

requerido está trabalhando numa fazenda, não sabendo no momento o 

local de seu trabalho. Devolvo para que a parte interessada forneça o 

endereço de trabalho do requerido, pois o mesmo retorna à cidade 

somente daqui uns 40 dias. Todo o referido é verdade e dou fé. JUÍNA/MT, 

5 de fevereiro de 2018. OSMAR DELUCA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. V. (RÉU)

Outros Interessados:

M. E. F. V. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000064-08.2018.8.11.0025 AUTOR: 

SUZANA VIEIRA FAUSTINO RÉU: JACKSON SELVINO VANI VISTOS ETC. 

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do CPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Considerando os documentos acostados 

à inicial que provam a renda mensal auferida pelo Requerido apenas de um 

dos vínculos empregatícios (Prefeitura Municipal de Piên/PR), bem como 

considerando o trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade FIXO os 

alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário 

percebido pelo Requerido, cuja fonte pagadora é a Prefeitura Municipal de 

Piên/PR, a ser quitado mensalmente pelo Réu, por meio de depósito em 

Conta Bancária em nome da infante Maria Eduarda Faustino Vani, cujos 

dados são: Caixa Econômica Federal, Agência 3435, Conta Poupança nº 

17504-3, Operação 013. Designo o DIA 04 DE ABRIL DE 2018, às 

14h10min, para realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. INTIME-SE a parte autora e CITE-SE e intime-se o requerido, 

advertindo todos que: I – as partes devem comparecer à audiência, 

acompanhados de seus respectivos representantes processuais e das 

testemunhas cujas oitivas pretendam, em número máximo de 03 (três), 

para cada qual (artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.478/68); II – o não 

comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos autos, e o 

não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68); III – na ocasião da 

audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte ré, na mesma 

ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou escrita, em 

seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas respectivas 

testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 9º e 11, da 

Lei 5.478/68). Oficie-se ao Departamento de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Piên/PR para que proceda o desconto da folha de 

pagamento do Requerido do valor fixado a título de alimentos provisórios e 

depósito na conta bancária informada pela Autora. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Às 

providências. Juína, 29 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001380-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCINA FERREIRA INACIO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer na 

Secretaria da 1ª Vara, nesta comarca de Juína/MT, para assinar e retirar o 

Termo de Inventariante, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA LANÇADA ÀS FLS.128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110455 Nr: 2792-44.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDAAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDAA, OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

ÀS FLS.52.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVA BAZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para querendo possa apresentar Impugnação a 

Contestação. Atenciosamente, Livia Furquim Rodrigues Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001188-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 5 de fevereiro de 2018. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001590-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001590-44.2017.8.11.0025 AUTOR: JOSE DA 

ROSA RÉU: JULIANA MARIA DA SILVA DESPACHO Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de parcelamento das custas judiciais e taxas judiciárias. Portanto, 

intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 9 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001121-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMILCAR PEREIRA RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da parte autora, para que recolha junto ao Site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o valor da Diligência correspondente 

para expedição de Mandado. JUÍNA, 5 de fevereiro de 2018. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105582 Nr: 393-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DAYANE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 "DECISÃO Vistos, etc. Inicialmente, indefiro o pedido de fls. 77/78. 

Considerando que o petitório retro não fora analisado por este juízo, defiro 

parcialmente o pedido de f. 74. Proceda-se a busca, via sistema 

RENAJUD, sobre a existência de veículo em nome da executada, CARLA 

DAYANE DE OLIVEIRA, pessoa física inscrita no CPF sob n. 

949.803.731-00. Sendo positiva, anote-se a restrição judicial no prontuário 

do veículo localizado. Após, sendo ou não frutífera a busca, intime-se o 

exequente para requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito. Às providências. Juína/MT, 23 de 

novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117525 Nr: 8624-58.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO LATICÍNIOS VALE DO JURUENA 

LTDA, DARLENE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MATHEUS DA CRUZ CANDIDO - OAB:362.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. Secretaria Judicial determino que promova 

a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso IX, 

CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 11 

de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 172-98.2011.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHO BATISTI, CLEUZA DA SILVA BATTISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os requerentes para retirar o Alvará Judicial em 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93479 Nr: 1615-16.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:262336/SP

 "DECISÃO Vistos, etc. Considerando a recusa do réu a fazer o exame de 

DNA, a presunção de paternidade deve ser considerada dentro do 

conjunto de provas levantado no processo. No entanto, essa recusa não 

acarreta automaticamente a procedência do pedido, pois é necessário que 

o autor da ação de paternidade apresente indícios mínimos da existência 

de relacionamento entre a genitora e o investigado, ante o exposto, 

INDEFIRO, por hora, o pedido de f. 79, pois o feito se trata de investigação 

de paternidade. Destarte, considerando a necessidade de produção de 

provas intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
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manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de 

preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, desde logo, 

deverão as partes depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual, 

para posterior designação de data de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119614 Nr: 1149-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARQUES RODRIGUES - 

OAB:20653/0-MT, FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de expedição de alvará 

judicial proposto por ISABELLA GABRIELLY SANTOS MENDES, 

representada por sua genitora Elaine Santos da Silva, objetivando o 

levantamento de saldo bancário referente à parcela do seguro 

desemprego realizado em favor do falecido MARCIANO CARDOSO 

MENDES. A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme art. 98 

c/c art. 99, § 3º, NCPC. (...)Assim, determino a intimação da requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar certidão negativa de bens 

do cartório de registro de imóveis de Juína/MT em nome do falecido, bem 

como certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a 

Previdência Social, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 

c/c art. 330, NCPC). Ademais, oficie-se a Caixa Econômica Federal de 

Juína/MT, para que informe sobre valores existentes em conta corrente n° 

9.295-4, agência: 3435. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista ao 

Ministério Público. Após, volte-me concluso.

Às providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105454 Nr: 300-79.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:13034/MT, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.666, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT, VANESSA 

ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerando a manifestação do 

Ministério Público à fl. 167, DETERMINO o retorno dos autos ao CEJUSC 

para redesignar a audiência de mediação para nova data. Intimem-se as 

partes. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105454 Nr: 300-79.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:13034/MT, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.666, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT, VANESSA 

ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 INTIME- SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DO 

AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06/03/2018 

ÀS 09H10MIN NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 

CEJUSC, NOS TERMOS DO R.DESPACHO DE FLS. 172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 4294-23.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV, CDLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM PRUDENCIANO DE 

SOUZA - OAB:57633/PR, BIHLELERIAN ZANETTI - OAB:28481/PR, 

JERIEL DOS PASSOS - OAB:56865/PR

 "DECISÃO Vistos em correição. (...)2. Intime-se o Executado 

pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor de R$ 

7.559,41 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um 

centavos), correspondente à diferença das parcelas, sob pena de prisão 

e protesto da dívida (inscrição no cadastro de inadimplentes). Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93518 Nr: 1655-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 "SENTENÇA Vistos, etc. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em representação processual de GISELE DOS SANTOS ajuizou 

a presente ação de divórcio litigioso c/c guarda, visita e antecipação de 

tutela de alimentos em face de BRUNO DE SOUZA MATOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.(...) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual decreto o DIVÓRCIO DO 

CASAL, declarando dissolvido o vínculo matrimonial. No que dispõe sobre 

os alimentos do menor, fixo o valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais a título de pensão 

alimentícia, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, que serão pagos mediante depósito bancário, na conta 

corrente n° 36.594-7, agência n° 1177-0, Banco do Brasil, todo o dia 10 

(dez) de cada mês. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente termo de guarda, nos moldes previstos no artigo 

32 do ECA. Oficie-se o Cartório de Registro Civil onde se localiza 

registrado o vínculo ora dissolvido para as devidas averbações. 

Observando o trabalho desempenhado nos autos de pelo defensor dativo 

Dr. Eder Hermes, inscrito na OAB/MT 16727, fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’s da tabela atual da OAB. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

em seguida, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 10 de julho de 2017." 

Intime-se o requerente para assinar o termo de guarda na Secretaria da 

Segunda Vara desta comarca.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102225 Nr: 3132-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 
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OAB:7.910-A/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Intimem-se as partes acerca da 

sentença retro. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as anotações e baixa de estilo. Às providências. 

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104806 Nr: 4916-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.

MANTENHO as medidas protetivas em vigor até o término do processo 

penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver 

necessidade, caso em que a vítima deverá manifestar interesse 

oportunamente.

ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) 

nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a presente como título executivo 

sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE 

no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO 

às partes às alegações finais, no prazo legal, restando pendente as 

alegações finais da Defesa. Com as alegações concluso imediatamente 

para sentença. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183145534

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 124421 - BRASNORTE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 02/02/2018 15:53:42

Assunto: PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA 

COM FINALIDADE DE INTIMAR TESTEMUNHAS À COMPARECEREM NA 

SESSÃO DO JURI DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 2919-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALMEIDA DA SILVA, EDERSON 

BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Jerry 

Adriane de Oliveira, para atuar na Defesa de David. ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. 

EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas. DEFIRO a substituição pela Defesa, eis que a testemunha 

preservada não foi localizada. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas 

faltantes, DESIGNO nova audiência para o dia 22/02/2018, às 16h40min. 

CONCLUSOS para deliberação sobre o pedido da defesa. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129750 Nr: 2359-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA, JAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA, QUERENDO, 

ADITAREM ÀS ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127813 Nr: 1133-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL SIMPLICIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

1. RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao Ministério Público para contrarrazões.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133931 Nr: 5078-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:

 Vistos,

De proêmio, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade 

mental, isso por que da análise dos autos não vislumbro nenhum elemento 

que justifique a medida. Todavia, nada impede que seja novamente 

requerido no decorrer da instrução processual.

No mais, os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 
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garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

09/03/2018, às 17h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107874 Nr: 1518-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENO PEDRO JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126021 Nr: 4937-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS, 

Cpf: 61651435120, Rg: 9688102, Filiação: Ana Pereira de Oliveira e Justino 

Gomes dos Santos, data de nascimento: 05/01/1974, brasileiro(a), natural 

de Goioere-PR, serv. gerais/ pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 05 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-57.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROSA LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA DOMINGOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para manifestar o 

que entender de direito, em 05(cinco) dias, tendo em vista o retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-91.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEIVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para manifestar o 

que entender de direito, em 05(cinco) dias, tendo em vista o retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-88.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para manifestar o 

que entender de direito, em 05(cinco) dias, tendo em vista o retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-36.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente para, em 

05(cinco) dias, informar a localização do bem penhorado. Tendo em vista 

o despacho de ID10631808.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-22.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 
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(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco), 

requerer o que entender de direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 005/2018 - CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando o requerimento da servidora;

 R E S O L V E:

 CONCEDER 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio à servidora Nilceia 

Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciário, matrícula 5495, 

referente ao quinquênio 1999 a 2004, para ser usufruída partir de 18 de 

junho de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 1º de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 006/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que o Servidor Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara, estará usufruindo 

compensatória no período de 9/2/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora MARIA REGINA DE LAZARI ONÓRIO, Técnica 

Judiciária, matrícula 1385, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, no dia 

9/2/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 1º de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231407 Nr: 2617-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-

 Ceridão para intimação dos Procuradores das partes, ante o teor da r. 

sentença de fls. 140, disponivel no site do TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243312 Nr: 4603-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Del Mouro Trindade, Sebastião Del 

Mouro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Defensoria Pública: Olzanir Figueiredo Carrijo - OAB:Defensoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 4603-47.2016.811.0011 - CÓD.243312

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Rosangela Aparecida Del Mouro Trindade e 

Sebastião Del Mouro

NOTIFICANDO(S): Terceiros e interessados

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante da sentença a seguir 

transcrita.

 CURADORA: ROSANGELA APARECIDA DEL MOURO TRINDADE

 INTERDITANDO: SEBASTIÃO DEL MOURO

 DECISÃO/DESPACHO: (Sentença fls.79/80) Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ROSANGELA 

APARECIDA DEL MOURO TRINDADE em desfavor de SEBASTIÃO DEL 

MOURO, aduzindo que o interditando possui sequela de acidente vascular 

cerebral (AVC) e estão acamado, não possuindo pleno gozo das suas 

faculdades mentais. A inicial veio instruída com documentos (fls.10/26), 

sendo recebida às fls. 27/28, oportunidade em que a requerente fora 

nomeada como curadora provisória do interditado, bem como designado o 

interrogatório. Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 48/49. 

Relatório social apresentado às fls. 63/66. Perícia médica que constatou a 

incapacidade absoluta e permanente do requerido às fls. 71/74. A autora 

apresentou suas alegações finais às fls. 75/76 pleiteando pela 

procedência total da exordial. O Ministério Público em alegações finais 

pugnou peça procedência da pretensão (fls. 78/78-v). Os autos vieram 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;. A interdição é o processo judicial por meio do qual a 

pessoa natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de 

exercer pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do 

tema, Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe 

sobre a classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os 

efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 

do padrão considerado normal para o ser humano;II - deficiência 

permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma 

redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa 

portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 

dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 
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SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 71/74), percebe-se que 

o interditando possui sequelas de acidente vascular isquêmico associado 

à demência vascular (vide resposta quesito 1) que lhe acarreta prejuízo 

cognitivo leve a moderado (vide resposta quesito 3). Assim, considerando 

que o acidente vascular cerebral do interditando o tornou absolutamente 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, 

para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 27/28, de modo que DECRETO a 

interdição de SEBASTIÃO DEL MOURO, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curadora a Sra. ROSANGELA APARECIDA DEL MOURO TRINDADE, ambos 

devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório 

de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no 

edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da interdição e os 

limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas 

serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo 

legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA ao MPE. 

P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2017. Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Odete Pereira da 

Cunha, Técnico Judiciário,, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para Sessão de Conciliação/Mediação 

designada para o dia 22/03/2018 às 13h no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Mirassol D’Oeste – MT, no edifício do fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255658 Nr: 5877-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Guerrero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

para cumprimento do mandado de citação e demais atos, de acordo com o 

provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), 

(campo diligência) para cumprimento do mandado de citação e demais 

atos, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255743 Nr: 5899-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Nakata, Leo Brasil Nakata, Edson Brasil 

Nakata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela de urgência vindicada, para fins de autorizar a utilização do imóvel 

dos requeridos como via de passagem de acesso à área delimitada e 

destacada na exordial, devendo ser utilizado o trajeto menos oneroso e 

dispendioso aos demandados, determinando a expedição de mandado de 

imissão na posse da área de servidão estatuída em favor da parte autora, 

autorizando a retirada de cadeados ou qualquer outro obstáculo imposto 

pelo requerido visando embaraçar o fiel uso da servidão, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento.Citem-se para responder a 

contenda, no prazo legal.Expeça-se a respectiva guia para depósito do 

valor previamente apurado pela autora.Expeça-se o competente mandado, 

conforme pugnado na exordial, autorizando desde já o auxílio de força 

policial, caso seja necessário ao seu cumprimento, cabendo aos dignos 

oficiais agirem com sensatez e urbanidade.Oficie-se ao cartório de 

registro de imóveis de Mirassol D’Oeste para que proceda com a 

averbação da existência da presenta ação nas matrículas nº 21.946 e 

21.947.Desse modo, torno sem efeito a decisão retro que determinou a 

elaboração de avaliação judicial, a qual poderá ser requerida 

posteriormente, em não havendo concordância da parte requerida com o 

valor indicado pela parte autora.Após, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255743 Nr: 5899-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Nakata, Leo Brasil Nakata, Edson Brasil 

Nakata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

para cumprimento do mandado de averbação e outro pagamento no valor 

de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) para cumprimento do 

mandado de imissão na posse, de acordo com o provimento 07/2017, por 

meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4302-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Zambom, Mariana Zambon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Vinicius 

Castro Cintra - OAB:10044
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

MIRASSOL D’ OESTE/MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Instrução e julgamento.

Dia 30 de janeiro de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 242869

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

advogados das partes e estas.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foi colhido o depoimento pessoal da parte 

autora, Mariana, e da parte ré, Katiuscia, e procedidas as oitivas das 

testemunhas Fernando, Dilmara e Adilson. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que não foram acostadas as intimações das demais 

testemunhas pelos causídicos das partes, tenho como preclusas as 

respectivas oitivas.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para apresentação de memoriais finais sucessivos, no prazo de 10 (dez) 

dias, prazo acordado pelas partes, iniciando pela parte autora.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Gustavo Tostes Cardoso

Advogado

Suellen Menezes Barranco

Advogada

Gilson Carlos Ferreira

Advogado

Amanda Zambon

Parte Autora

Mariana Zambon

 Parte Autora

Katiuscia da Silva Castro

Parte ré

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Maria José Pinto, Fátima Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 88, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a ausência de manifestação 

dos executados (fls. 82 e 87) quanto à penhora online realizada às fls. 

65/69, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados para o Depar tamento da Conta 

Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o 

Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos valores 

penhorados a este processo. Empós, expeça-se alvará para liberação do 

valor bloqueado no processo, transferindo-o à conta bancária indicada às 

fls. 78/79."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24976 Nr: 2250-83.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dusso Braga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972-b

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 126668 Nr: 775-19.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, MARIELL ANTONINI DIAS ALVARES - OAB:14550, Vinícius 

Castro Cintra - OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Castro Cintra - 

OAB:10044

 Reiterar os termos dos DJEs nº 9995 e 10038, a fim de intimar o advogado 

da parte autora de que a que a Carta de Adjudicação encontra-se a vossa 

disposição, bem como para que dê que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188579 Nr: 2425-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merian Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228447 Nr: 1004-37.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dora Edna da Silva Alves, Maria Rodrigues da Silva, 

Maria Lucia Cardoso Batista, Creuza da Guia Verão, Elizabete Savoine 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 252, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"INDEFIRO o pedido de fl. 250, porquanto 

compete ao exequente requerer o cumprimento de sentença, bem como 

instruir a peça de ingresso com a planilha atualizada do débito, nos termos 

do art. 524 do Código de Processo Civil, não se justificando a 

transferência deste ônus ao Judiciário. Dessa forma, intimem-se os 

exequentes para que apresentem o pedido de cumprimento de sentença, 

bem como o memorial de cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 4630-30.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mato Grosso Bovinos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - OAB:113570
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 192, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em atendimento a decisão exarada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em que afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito 

dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos que versam acerca da 

questão delimitada neste autos e que tramita no território nacional, 

SUSPENDO a presente ação até ulterior deliberação da Instância Superior. 

Intimem-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que forneça os dados bancários necessário à expedição do 

Alvará de Levantamento deferido pela R. Decisão de Id.11584489, sendo 

eles: Nome beneficiário, CPF, Banco, Agência, Nº da Conta e tipo de 

Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256672 Nr: 354-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza, Rodolfo Gonçalves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucio lima dos santos - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – Cód. 256672

Flagrado: Fábio Reis de Souza.

Flagrado: Rodolfo Gonçalves da Silva.

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotora de Justiça: Dra. Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos

Defensor Público: Marcos Vinicius Esbalqueiro

Flagrado: Fábio Reis de Souza.

Flagrado: Rodolfo Gonçalves da Silva.

 Aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 A defesa postulou pela revogação da prisão preventiva, com a 

conquesente aplicação de outras medidas cautelares, conforme conteúdo 

midiático.

Concedida à palavra ao Ministério Público, este se manifestou pela 

manutenção da prisão preventiva, consoante conteúdo midiático.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa dos autuado RODOLFO GONÇALVES DA SILVA, salientando que 

não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado foi decretada hoje pela suposta prática do 

crime tipificado nos arts. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal c/c art. 14 

da Lei nº 10.826/03, oportunidade em que restou consignado a 

necessidade de assegurar a ordem pública diante da gravidade do caso 

concreto, além dos antecedentes criminais ostentados pelo autuado Fábio 

Reis de Souza, que inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica no 

momento dos fatos.

Saliente-se que desde a decretação da prisão preventiva a situação fática 

não se alterou, pelo que hão der se mantidos os argumentos utilizados 

para a sua decretação.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas extraídas até o momento, 

estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, 

medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso 

vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.

Por fim, a mera declaração do requerente de situações que lhes são 

favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não 

se torna hábil, por si só, para embasar o pedido de revogação da prisão e 

consequente deferimento de liberdade provisória.

Em arremate, quanto à suposta negativa de autoria, a decisão que 

homologou a prisão em flagrante bem evidencia os indícios da mesma 

quanto ao referido autuado.

Desta forma, mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos 

e indefiro o requesto defensivo.

Por fim, extraia-se cópia das peças necessárias a serem juntadas no 

processo executivo do autuado Fábio Reis de Souza.

Cumpra-se.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 TESSALINE LUCIANA HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

 Promotora de Justiça

MARCOS VINICIUS ESBALQUEIRO

Defensor Público

FÁBIO REIS DE SOUZA

Autuado

RODOLFO GONÇALVES DA SILVA

Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192412 Nr: 3342-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Dobelim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 192412

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão retro, na qual a assessora deste magistrado 

relatou que a acusada Alessandra Dobelim da Silva tentou procurá-la em 

três oportunidades para discutir assuntos relacionados ao seu processo, 

tendo comparecido, inclusive, em sua residência, mantendo contato com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 364 de 597



sua genitora no dia 01.02.2018, tenho por bem aplicar em desfavor da 

denunciada algumas medidas cautelares visando cessar as inoportunas 

tentativas de contato, assegurar o regular trâmite processual e, 

principalmente, a incolumidade física e psíquica da servidora.

 Do exposto, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, 

aplico em desfavor da ré Alessandra Dobelim da Silva as seguintes 

medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA 

decretação da prisão preventiva:

 • proibição de se aproximar, no limite de 300 metros, da servidora Letícia 

da Silva Pereira e de qualquer integrante de sua família por qualquer meio 

de comunicação, ainda que por interposta pessoa;

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

À ACUSADA QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Por fim, deixo consignado que qualquer irresignação da denunciada 

quanto à decisão judicial exarada nos autos deve ser manifestada 

exclusivamente no processo, podendo o advogado constituído ou o 

Defensor Público procurar diretamente o magistrado em seu gabinete.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30196 Nr: 935-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30196

 Vistos, etc.

Tendo em vista que no Executivo de Penal de código 255780, já fora 

determino a remessa para São José dos Quatro Marcos, torna-se 

prejudicado o pedido de fls. 642/649.

Considerando que já transcorreu mais de noventa dias do trânsito em 

julgado da sentença, sem qualquer manifestação acerca do objeto 

apreendido às fls. 65 (art. 123 do CPP), determino o perdimento e a 

destruição dos seguintes bens: 01 (um) facão, com cerca de 47 cm e 01 

(uma) espingarda danificada.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 247174

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, 

sob o argumento de conduta atípica e erro de tipo, quanto ao delito 

imputado ao denunciado na exordial acusatória.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que não fazia ideia 

que a vítima era menor de idade, e quem mandou mensagem e convidou o 

acusado a saírem foi a vítima, e que embora casado saiu com a vítima, a 

fim de conversarem sobre a mensagem recebida, e que diante disso se 

afastou das vias públicas das cidade não merece análise nesta fase 

processual, por se confundir com o mérito da ação e, por este motivo, 

somente será analisado no momento em que se for prolatar a sentença, 

após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03/05/2018 às 16h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255053 Nr: 5615-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255053

 Vistos, etc.

Tendo em vista a cota ministerial de fls. 39, informando que entrou em 

contato com o acusado, na qual informou que ainda reside no endereço 

diligenciado pelo Oficial de Justiça, redesigno audiência de suspensão 

condicional do processo para o dia 15/03/2018, às 14h00min.

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 
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condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255853 Nr: 5958-58.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255853

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 07/03/2018, às 16h50min.

Intimem-se os acusados, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33184 Nr: 3776-17.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 33184

Recuperando: Fábio Reis de Souza

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotora de Justiça: Dra. Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos

Defensor Público: Dr. Marcos Vinicius Esbalqueiro

Recuperando: Fábio Reis de Souza

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Vistas às partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, iniciando pela 

defesa.

Após, conclusos para deliberação”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

TESSALINE LUCIANA HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

 Promotora de Justiça

MARCOS VINICIUS ESBALQUEIRO

Defensor Público

FÁBIO REIS DE SOUZA

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 116269 Nr: 3720-13.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 116269

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Anderson dos Santos 

Almeida, condenado a pena unificada de sete anos, dez meses e doze 

dias de reclusão.

Cálculo à fl. 335.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, não obstante o cálculo de pena à fl. 

335 mereça retificação, nos termos da cota ministerial de fls. 354/356, e 

considerando que a justificativa do apenado foi acolhida à fl. 329, verifico 

que mesmo assim o recuperando faz jus à concessão do indulto previsto 

no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não cumpre pena em razão da prática 

de crime hediondo; (b) não foi condenado à pena superior a 08 anos; (c) 

não é reincidente e, tendo sido condenado por crime praticado com 

violência ou grave ameaça à pessoa, cumpriu metade da pena até a 

edição do decreto.

Deste modo, CONCEDO INDULTO ao apenado ANDERSON DOS SANTOS 

ALMEIDA, nos termos do artigo 5º, inciso II, alínea “a” do Decreto n. 

9.246/17 e, em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

relativamente à pena que compõe a presente execução, forte no artigo 

107, inciso II, do Código Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pelo recuperando.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se o acusado para proceder o 

pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244200 Nr: 151-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 244200

Vistos, etc.

Inicialmente, quando do recebimento da denúncia foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais ou condições para 
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o exercício da ação penal ou a falta de justa causa para o exercício desta, 

pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, a preliminar sob a negativa de autoria, confunde-se com o 

mérito da causa, de modo que será analisada em momento oportuno, no 

decorrer da instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas e 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03/05/2018, às 14h10min.

Acaso algumas das testemunhas arroladas residam em outra Comarca, 

deprequem-se a realização de suas oitivas.

Por fim, no que tange ao crime previsto no artigo 12 (posse irregular de 

munição de uso permitido), da Lei n° 10.826/2003, o douto causídico do 

acusado alegou bis in idem (fls. 241/248).

Após as investigações, o Ministério Público, em seu parecer, pugna pelo 

arquivamento da ação penal ante a alegada ocorrência da litispendência.

 Analisando detidamente os presentes autos, verifico que razão assiste 

ao Parquet, vez que o acusado já fora condenado por este magistrado 

nos autos de Código 244199 [150-72.2017.811.0011], sendo julgada Com 

Resolução de Mérito – Procedência, e lançada no sistema Apolo no dia 

14.11.2017.

 Desta feita, torna-se inadmissível a continuidade do presente feito, sob 

pena de incorrer em bis in idem, o que é vedado pela legislação penal 

brasileira.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS. ÚNICO FATO 

DELITUOSO. RÉUS PROCESSADOS PERANTE JUÍZOS DISTINTOS. 

OFENSA AO NON BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MAIS 

RECENTE. UNÂNIME. 1. Pelo mesmo fato delituoso foram instaurados dois 

inquéritos policiais, que ensejaram a instauração de duas ações penais 

perante juízos de comarcas distintas. A primeira, tramita perante o Juízo 

da Comarca de Agrestina, enquanto a segunda, na 4ª Vara Criminal de 

Caruaru. 2. Ao oferecer resposta escrita à acusação perante o juízo 

impetrado, a defesa dos acusados suscitou a duplicidade de ações penais 

e de logo requereu o arquivamento do novo processo, pretensão que não 

foi ainda apreciada pelo juiz da causa, que designou audiência de 

instrução e julgamento e somente ordenou a suspensão do feito para 

analisar a questão quando requisitadas informações pelo relator. 3. A 

prova documental que instrui o mandamus evidencia situação de afronta 

ao princípio non bis in idem, posto que demonstrado existir dois processos 

tramitando em comarcas distintas para apurar o mesmo fato delituoso, 

impondo-se seja estancada a coação ilegal verificada. 4. Ordem 

concedida para trancar a Ação Penal nº 0004870-46.2009.8.17.0480, 

instaurada perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, 

ante a incontestável litispendência. Unânime.” (HC 48704620098170480 PE 

0018766-10.2010.8.17.0000, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 

30.11.2010, Rel. Des. Fausto de Castro Campos).

Em face do exposto, ACOLHO a manifestação ministerial e determino o 

arquivamento parcial desta ação penal no que se refere ao crime previsto 

no artigo 12 (posse irregular de munição de uso permitido), da Lei 

n°10.826/2003.

Por fim, determino que a denúncia de fls. 225/228, seja encartada no início 

dos autos.

Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/05/2018 às 

16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 252296 Nr: 496-97.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Átila Lopes Santos - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar comprovante de 

endereço atualizado do reeducando..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230641 Nr: 2145-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 230641

 Vistos etc.

Tendo em vista que a decisão de fls. 231 consignou endereço diverso do 

local de trabalho do recuperando, chamo o feito à ordem para retificá-la, 

pelo que fica o apenado autorizado a laborar no pesqueiro e balneário 

“Paraíso das Águas”, localizado na rodovia transefonica/ zona rural de 

Mirassol D’Oeste.

Outrossim, mantenho incólumes os demais termos da decisão ora 

modificada.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241548 Nr: 3671-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleff Jose de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 3671-59.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Aleff Jose de Aragão
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INTIMANDO: Réu(s): Aleff Jose de Aragão, Cpf: 05879179117, Rg: 

26875646 SSP MT Filiação: Felician de Aragão Santos e Maria José de 

Jesus, data de nascimento: 17/11/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

 DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 241548Vistos, etc. Recebo a 

denúncia oferecida contra ALEFF JOSÉ DE ARAGÃO por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria. Cabe ao Ministério Público aportar 

aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do denunciado, 

pelo que, em havendo requerimento neste sentido, indefiro.Tendo em vista 

que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, consoante 

se infere das certidões encartadas nos autos, cite-se o mesmo VIA 

EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Apresentada 

a resposta, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessár ias .C iênc ia  ao  M in is té r io  Púb l i co .Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 4 de fevereiro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145400

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: COPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: NORDÉLIO ALVES DE LIMA

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/03/2018 às 13:00

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145399

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: COPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: GILMAR ABREU DE LARA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/03/2018 às 13:30

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145398

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: COPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Advogado(s): DIANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: JULÇILEI APARECIDA ABREU DE LARA

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/03/2018 às 14:00

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 145396

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: COPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: AMILTON CARLOS ABREU DELARA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/03/2018 às 14:30

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 89907 Nr: 4953-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado pela parte Exequente à fl. 50, determino a 

SUSPENSÃO do processo, com fulcro no artigo 922 do Código de 

Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão ser remetidos ao 

arquivo provisório, até o integral cumprimento do avençado, ou 

provocação de uma das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75377 Nr: 3933-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Diante da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Instituto 

Executado às fls. 87/88, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze), requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82643 Nr: 554-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Boriczeski - Me (Trans Piazzito), 

Franciele Boriczeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada à fl. 59.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87374 Nr: 3327-81.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:DF 

24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Gilson dos 

Santos Souza, em desfavor de Telefônica Brasil S.A, ambos já 

qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, para fins de: 

MANTER a liminar deferida às fls. 22/25.DECLARAR inexistente o débito 

representado na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito no valor 

de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), referente ao 

contrato 2012010100000121, promovendo a sua retirada dos cadastros 

de proteção ao crédito.CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos 

morais, os quais arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora 

de 1% desde a negativação indevida (05.10.2012) e correção monetária 

pelo INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, 

com fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 

especialmente considerando o irrisório valor do débito negativado. De mais 

a mais, JULGO EXTINTA a ação, com resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 

2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97145 Nr: 4544-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de Joel da Silva Correa.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 38v°/41, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 38v°/41 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98070 Nr: 5161-85.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA HORTENCIA DA SILVA, Jorgilei 

Hortêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada à fl. 51.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43575 Nr: 2969-29.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Ademar Santana Franco - OAB:4255/MT, Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 79 dos autos, com 
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fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45046 Nr: 486-89.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.[...] Com fundamento no art. 778, parágrafo 1º, III, 

CPC, e tendo em vista o documento acostado às fls. 153v/154v, DEFIRO o 

pedido constante no item “1” de fls. 152v para fins de determinar a 

alteração do polo ativo da demanda face a sucessão processual ocorrida 

pela cessão de direitos creditórios, devendo a Secretaria Judicial proceder 

as devidas anotações no Sistema Apolo e capa dos autos. Via de 

consequência, DEFIRO o item “2” de fls. 152, de modo que determino a 

intimação da parte Executada para que tome ciência sobre a cessão 

operada, observando-se o disposto do art. 778, parágrafo 2º, CPC. De 

mais a mais, cumpra-se o já determinado à fl. 121/122 em sua 

integralidade, em especial em relação a penhora da matrícula 2.068, fls. 

90.Indefiro o item 03, porque o exequente não comprova a negativa 

cartorária, sendo tal situação ônus da parte, devendo o cartório judicial 

somente expedir o Termo de Penhora.A penhora e avaliação já fora 

deferida às fls. 121/122, contudo, apenas para aclarar a decisão, defiro a 

penhora de acordo com o art. 845, § 1º, do CPC, devendo apresentar o 

endereço dos executados atualizado para fins de intimação da penhora, 

bem como cópia atualizada a matrícula para permitir a penhora, no prazo 

de 05 dias.Indefiro o pedido de item 6 de fls. 153, por não comprovar que o 

processo que gerou a averbação na matrícula corre em segredo de 

justiça, sendo que não há óbice para a parte obter a informação 

processual naqueles autos, comprovada a negativa de acesso aos autos, 

poderá ser determinada a providencia judicial.Deve ser comprovada a 

negativa cartorária do item 4, sob pena de incidência do art. 77, I, do CPC, 

ficando, desde logo advertido os procuradores acerca de eventual multa 

por falsear a verdade dos fatos.Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51031 Nr: 2070-60.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76038 Nr: 4614-50.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moratelli & Cia Ltda - ME, Ana Paula Moratelli, 

Junior Cesar Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em 

desfavor de Moratelli & Cia Ltda ME, Ana Paula Moratelli e Junior Cesar 

Borssatti.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 49/50, as partes apresentaram 

novo acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 49/50 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79683 Nr: 2797-14.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecindo de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Lecindo de 

Santana, em desfavor de Oi S.A, ambos já qualificados nos autos, com 

fundamento no art. 487, I, CPC, para fins de: MANTER a liminar deferida às 

fls. 29/29v.DECLARAR inexistente o débito representado na inscrição nos 

cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 59,34 (cinquenta e nove 

reais e trinta e quatro centavos), referente ao contrato 

0005091000690462, promovendo a sua retirada dos cadastros de 

proteção ao crédito.CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos 

morais, os quais arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora 

de 1% desde a negativação indevida (26.02.2014) e correção monetária 

pelo INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, 

com fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 

especialmente considerando o irrisório valor do débito negativado. De mais 

a mais, JULGO EXTINTA ação, com resolução do mérito. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, 

do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90553 Nr: 281-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Tonello Materiais de Construção Ltda, em desfavor de Oi S/A, ambos já 

qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, para fins de: 
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CONFIRMAR a liminar deferida às fls. 53/55.DECLARAR inexistentes os 

débitos referentes ao terminal de voz n. (65) 3308-5650 e terminal de 

dados n. (65) 0452.629, em nome da Autora, gerados posteriormente ao 

pedido de cancelamento (janeiro/2015). CONDENAR a Requerida a pagar a 

parte Autora, em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, CDC, os 

valores indevidos comprovadamente pagos (fls. 35/37), totalizando a 

quantia de R$1.570,84 (hum mil e quinhentos e setenta reais e oitenta e 

quatro centavos), com juros de mora de 1% desde a citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso. IMPROCEDER o pedido de 

indenização por danos morais, uma vez que em se tratando a Autora de 

pessoa jurídica, não verifico a presença de requisitos essenciais para o 

acolhimento de tal pretensão, tais como, ofensa à sua imagem ou à honra 

objetiva. De mais a mais, JULGO EXTINTA a ação, com resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários, que 

arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais), face ao princípio da causalidade e a 

sucumbência maior, a teor do art. 85, § 8°, do Código Processo Civil, bem 

como ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado 

desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91812 Nr: 1091-25.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Novo Mundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 13.241-A

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Sônia Gomes da Silva, em desfavor de Lojas Novo Mundo, ambos já 

qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, para fins de: 

MANTER a liminar deferida às fls. 30/33 .DECLARAR inexistente/inexigível 

os débitos representados na inscrição nos cadastros de proteção ao 

crédito no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais), referente ao contrato 

n.0000000100166686, promovendo a sua retirada dos cadastros de 

proteção ao crédito.IMPROCEDER o pedido de indenização por danos 

morais, em observância ao disposto na Súmula 385, STJ. De mais a mais, 

JULGO EXTINTA a ação, com resolução do mérito. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários, que arbitro em R$1.000,00 (hum 

mil reais), face ao princípio da causalidade e a sucumbência maior, a teor 

do art. 85, § 8°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das 

custas processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111700 Nr: 6898-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, Camila Stofeles Cecon 

Santana - OAB:MT16.258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Eventual(is) diligências pagas mediante depósito NÃO 

PODERÃO SER UTILIZADAS e serão devolvidas ao depositante mediante 

requerimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1155-84.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Fátima Manenti Novelli -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolavel Mutum Alarmes Ltda., Inviolável 

Lucas Alarmes Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A, 

Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição, etc.

Verifica-se da análise dos autos que houve a desistência do recurso de 

apelação (fls. 270/272).

 Já no que tange ao Recurso Adesivo de fls. 254/267, dispõe o art. 997, 

parágrafo 2º, III, CPC, que:

 § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, 

sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de 

admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, 

observado, ainda, o seguinte:

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se 

for ele considerado inadmissível.

Diante do exposto, com fulcro no art. 998, CPC, o qual dispõe que poderá 

o recorrente a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do 

recurso, e art. 997, parágrafo 2º, III, CPC, HOMOLOGO a desistência e por 

consequência, deixo de determinar a remessa dos autos à Instância 

Recursal para análise e julgamento dos Recursos de Apelação e Adesivo 

interpostos nos autos.

 CERTIFIQUE a Secretaria Judicial o trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 203/209.

Transitada em julgado, voltem-me imediatamente conclusos para análise do 

pedido de fls. 270/272.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 3540-97.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiry Aparecida Silveira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito vertido à fl. 82.

Intime-se a parte Requerida para que proceda com a indicação de 

localização do bem disposto na exordial, sob pena de este Juízo 

considerar como ato atentatório a dignidade da justiça, com a consequente 

aplicação de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44204 Nr: 3588-56.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leiry Aparecida Silveira do Carmo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:MT 22.131-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:SP 

206.339, Jose Martins - OAB:84314/SP

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 165/166, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44761 Nr: 174-16.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Terezinha Sartori - EPP (Hotel Sartori)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto às fls. 190/190v por Sueli Terezinha Sartori - ME, 

sob o argumento de que a sentença proferida às fls. 184/188 padeceria 

de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos 

legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. [...] “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, nego provimento in totum ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto às fls. 190/190v, mantendo inalterada a r. sentença às fls. 

184/188 tal como concebida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 497-84.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Antônio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Mateus Menegon - OAB:11229 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53710 Nr: 1212-92.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP, Astor Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Hyundai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Augustus Rocha - 

OAB:GO 21.476, Selma Fernandes da Cunha - OAB:MT 15.600

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Anderson 

Luiz Kayser & Cia Ltda – EPP, em desfavor de Saga Pantanal Hyundai, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

fins de:CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de danos 

materiais em favor do Autor na quantia de R$20.690,16 (vinte mil e 

seiscentos e noventa reais e dezesseis centavos) com correção 

monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data do evento danoso (19.03.2012). 

IMPROCEDER o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não 

demonstrada ofensa a honra objetiva, imagem ou nome da postulante 

(pessoa jurídica). De mais a mais, JULGO EXTINTA a ação com resolução 

do mérito. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 242623-18.2011.826.0000

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Franzener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o documento de fls. 308, defiro o pedido constante às fls. 

307/307v e determino seja realizada nova publicação da sentença 

proferida nos autos, com a consecutiva devolução dos prazos 

processuais pertinentes, devendo-se atentar para que a publicação seja 

direcionada aos patronos constituídos por ambas as partes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54789 Nr: 2267-78.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Maria Cabreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a juntada de estudo psicossocial (fls. 113/114), e 

considerando que a parte postulante já se manifestou sobre o referido 

estudo (fls. 116/116v), intime-se a parte Requerida, mediante remessa dos 

autos, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72751 Nr: 1269-76.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Adriano Di Domenico - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolar Imobiliária Corretora de Imóveis e 

Incorporadora Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao determinado à fl. 32.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74849 Nr: 3386-40.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Paraná Ltda., Daniel Gardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta 

por Vidraçaria Paraná Ltda. em desfavor de Banco Bradesco S.A., ambos 

já qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, para fins 

de: MANTER a liminar deferida às fls. 38/40.DETERMINAR o cancelamento 

dos registros de protestos n. 3914 e n. 3916 (fls. 27) junto ao Cartório do 

2º Ofício de Nova Mutum, efetuados pela parte ré com relação aos títulos 

de n. 000229 e n. 000230 (fls. 29 e 30), emitidos pela parte Autora 

respectivamente em 13 de julho de 2011 e 15 de setembro de 2011, às 

expensas da parte Requerida. IMPROCEDER o pedido de declaração da 

inexigibilidade dos títulos de n. 000229 e n. 000230 (fls. 29/30), bem como 

o pedido de indenização por danos morais, face ao fundamentos expostos 

no bojo desta decisão. De mais a mais, JULGO EXTINTA a ação, com 

resolução do mérito. Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais), 

tendo em vista a sucumbência maior e o princípio da causalidade, a teor do 

art. 85, § 8°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das 

custas processuais. Após o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 4796-36.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erica 

Henni Wilma Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, intime-se o Banco Exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do delineado às fls. 91/92, e 

documentos às fls. 93/96.

 Ademais, indefiro o requerido à fl. 97, uma vez que compete ao Banco 

Exequente diligenciar junto ao site do Tribunal de Justiça para emissão da 

guia devida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82623 Nr: 547-71.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS a conceder o benefício previdenciário auxílio-doença ao requerente 

Juracy Souza da Costa, filho de Maria Silei de Souza, CPF n. 

829.224.541/34, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde o 

indeferimento administrativo até a DIP, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 

267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução 

do julgado.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser deduzidas as 

eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se 

ao INSS para a implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. 

Nos termos do Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão 

os seguintes tópicos:Benefício de Auxílio-doença:1.Nome do segurado: 

Juracy Souza da Costa 2.Número do benefício: 6088174602 3.Benefício 

concedido: Auxílio-doença4.Data do início do benefício – DIB: 

08.12.20145.Renda mensal inicial – RMI: 100% (cem por cento) do salário 

benefício. 6. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a 

intimação do INSS da presente sentença.Ressalto que o benefício não 

poderá ser cessado enquanto não for realizada nova perícia pelo INSS ou 

enquanto constatada sua incapacidade para o labor.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86755 Nr: 2945-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itor Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86796 Nr: 2966-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Maria Aparecida 

da Silva Pimentel, em desfavor de Oi S.A, ambos já qualificados nos autos, 

com fundamento no art. 487, I, CPC, para fins de: MANTER a liminar 

deferida às fls. 25/26.DECLARAR inexistente o débito representado na 

inscrição nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 89,14 

(oitenta e nove reais e quatorze centavos), referente ao contrato n. 

0000005049772334, promovendo a sua retirada dos cadastros de 

proteção ao crédito.CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos 

morais, os quais arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% desde a negativação indevida (06/04/2015) e correção 

monetária pelo INPC a partir da sentença, de modo que tal valor mostra-se 

razoável, com fundamento no princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, especialmente considerando o irrisório valor do débito 

negativado. De mais a mais, JULGO EXTINTA a ação, com resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 
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anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 3847-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCXdF, NCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:MT 14.255

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5624-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pedido à fl. 55, no que tange a devolução da diligência 

pretensamente paga indevidamente, uma vez que necessário a 

observância de procedimento específico a ser requerido perante a 

Diretoria do Foro, nos moldes da Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, dê-se fiel cumprimento a decisão exordial à fl. 52.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 498-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Marcia Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelinda Fatima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

publicação da r. sentença de fls. 30/32, em parte a seguir transcrita: 

"...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Interdição 

proposta por Vania Marcia Sales em desfavor de Zelinda Fatima de 

Oliveira, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para fins de:

DECLARAR a Curatela Definitiva de Paula Echeverria Martins, ante a 

existência de impedimento de longo prazo com obstrução para 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas, pelo prazo de 6 (seis) meses;

NOMEAR como Curadora da Interditanda Zelinda Fatima de Oliveira, a 

Requerente Vania Marcia Sales, para representar a curatelada em todos 

os atos da vida civil, nos termos do art. 755, I e II, § 1°, c.c. 757, ambos do 

Código de Processo Civil;

DETERMINO que ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses, seja efetuada 

nova consulta para avaliação psiquiátrica e estudo psicossocial na 

residência da curatelada;

SUSPENDO o processo até o dia 07/12/2016, quando deverá sair do 

arquivo provisório para ser efetuada as diligências acima.

 Expeça-se a Secretaria Judicial o competente Termo de Compromisso, 

nos ditames do art. 759 do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a expedição do mandado de inscrição no Registro Civil 

da parte Interditanda junto ao Cartório de Registro Civil competente, com 

fundamento no art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil c.c. o art. 107 

da Lei de Registros Públicos c.c. o art. 9°, III, do Código Civil.

Publique-se a presente sentença pela imprensa local e pelo órgão oficial 

por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, em observância aos 

preceitos do art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

P.I.C.

Às providências".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 4485-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNION TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

08432182000181. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "ITAU UNIBANCO S.A, Instituição Financeira de direito 

privado, devidamente qualificado, propôs a presente ação de BUSCA E 

APREESÃO COM PEDIDO DE LIMINAR em face de UNION TRANSPORTES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista ter emitido na data 

de 08/07/2011 a cédula de crédito bancário com garantia de alienação 

fiduciária, no valor total de R$ 264.000,00 comprometendo-se a Requerida 

ao pagamento em 58 parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.195,39 

cada uma, com vencimento da 1ª parcela em 15/10/2011 e a última em 

15/06/2016. Em decorrência da referida cédula de crédito bancário firmada 

entre as partes e as obrigações assumidas, foi entregue a título de 

garantia o veículo com as características: VEÍCULO/MARCA: IVECO, 

MODELO/ANO: F3B STRALIS 740S46TZ/2011, PLACA: NPF2773, CHASSI: 

93ZS2STH0B8813377, COR: CINZA. Ocorre que o Requerido não cumpriu 

com as obrigações avençadas na cédula mencionada, acarretando, o 

vencimento antecipado de toda a sua dívida. Assim sendo, requereu a 

concessão liminar da busca e apreensão do veículo alienado e 

consequentemente seja a presente ação julgada procedente..."

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc.Não obstante a falta de 

localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e não 

sabido, determino seja a parte Requerida citada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, c.c. o art. 257, ambos do Código 

de Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal.Ademais, assim 

que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Requerente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de janeiro de 2018

Milene Arissava Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 3925-45.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins Badan, Vera Regina Baridoti Badan, 

José Martins Badan, Neci Aparecido Terezan, Mariana Badan Terezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Martinez-Conde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:MT 12.616-A, Eduardo Medeiros da Luz - OAB:SC 23.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - OAB:MT 

3008-A

 Processo n. 3925-45.2009.811.0086 Código nº 44512 L. Apolo: 1011010

Vistos em correição etc.

Intime-se a Parte Requerente para manifestar acerca da petição de fls. 

153/154.

Às providências.

Nova Mutum-MT, 12 de setembro de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 1436-35.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Willian José de Araújo - OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 67/68.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53176 Nr: 686-28.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vamberto Sebastião de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45590 Nr: 1048-98.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Henrique de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Jose Lidio Alves dos Santos - OAB:MT 

20.853 A, Roberta Nascimento - OAB:MT 20.732-A

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pleito da parte Requerida à fl. 245, uma vez que de competência 

da parte proceder com o respectivo controle administrativo.

Ademais, dê-se fiel cumprimento ao delineado na r. sentença à fl. 235.

De mais a mais, proceda a Secretaria Judicial com a abertura de novo 

volume dos autos, por já constar o feito com 245 (duzentas e quarenta) 

páginas, renumerando-as.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44112 Nr: 3466-43.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Ablair Zandona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT 8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:MT 14.690-O

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16134 Nr: 287-48.2002.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Marcom, Andréia Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Tonieto Scalabrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT/10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:MT 6298-A, Marcos Levi Bervig - OAB:6213 -A

 Vistos em correição etc.

Indefiro o pedido da parte Exequente à fl. 456, uma vez que a parte 

somente se limita a peticionar pela penhora de ativos financeiros, a qual já 

teve resultados infrutíferos anteriormente.

Deixa a parte Exequente de esgotar a busca por bens, com certidões 

negativas de propriedade imóvel (que a própria parte pode buscar no 

cartório de imóveis), móvel (Sistema Renajud), ou em última tentativa, 

requerimento de quebra de sigilo fiscal para a busca de bens (Sistema 

Infojud).

Assim, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da existência de bens da parte 

Executada, sob pena de suspensão da presente demanda nos ditames do 

art. 921, III, do Código de Processo Civil, bem como acerca do delineado à 

fl. 457.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 14502 Nr: 58-88.2002.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Pereira Garcia, Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Médio Norte Armazéns Gerais Ltda., João 

Humberto Afonso, Bárbara Alice Paula Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Marly Ferreira Neves Sodre - OAB:MT 6.782, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 

105394/2016, defiro o postulado pelo Exequente às fls. 515/516, hipótese 

na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação da parte, ou, julgamento do referido recurso.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 3925-45.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins Badan, Vera Regina Baridoti Badan, 

José Martins Badan, Neci Aparecido Terezan, Mariana Badan Terezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Martinez-Conde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:MT 12.616-A, Eduardo Medeiros da Luz - OAB:SC 23.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - OAB:MT 

3008-A

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação Rescisória de Contrato 

proposta por Roberto Martins Badan, Vera Regina Baridoti Badan, Neci 

Aparecido Terezan, Mariana Badan Terezan e José Martins Badan em 

desfavor de Agropecuária Martinzes-Conde Ltda, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do art. 85, § 

§ 8° e 10, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Os honorários serão arcados pelos Autores ante a negativa 

de cumprimento contratual, apesar da regularidade de postulação da parte 

Requerida junto a ANEEL no Processo de Disputa pela PCH Distância.Após 

o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências 

acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109483 Nr: 5689-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Investimento e Poupança Ouro 

Verde do Mato Grosso - Sicred Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. Metalúrgica Ltda - ME, Ademir Rissi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT, em desfavor de A. N. Metalúrgica Ltda - Me.

 Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102945 Nr: 2093-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseneia Laura da Guia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta pela Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em 

desfavor de Roseneia Laura da Guia Pereira.

À fl. 30 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 30 e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108666 Nr: 5311-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logistica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Ferraz, Isaura Alves Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, recebo a emenda à petição inicial de fls. 33/37.

 Determino a Secretaria Judicial que proceda as alterações na capa dos 

autos e Sistema Apolo, tendo em vista a modificação do valor da causa da 

demanda.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 4842-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Abreu de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103664 Nr: 2553-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 210-92.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Martinez-Conde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Martins Badan, Vera Regina Baridoti 

Badan, José Martins Badan, Neci Aparecido Terezan, Mariana Badan 

Terezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Passadore - OAB:MT 

3.008-A, Ueber R. de Carvalho - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:SC 23.693, Frederico Carlos Barni Hulbert - OAB:SC 17.208, 

Ricardo Luis Mayer - OAB:SC 6.962

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 277/278, e 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 

85, § 6°, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3062 Nr: 76-56.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Nova Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Franke, Miguel Batistella, Inácio Ademir 

Krindges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luis Felipe 

Lammel - OAB:MT 7.133, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 

8188-B

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos.

Caso ocorra manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107383 Nr: 4660-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Albert Zdelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 
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Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111047 Nr: 6538-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unihotel Comércio de Materiais para Hotelaria LTDA EPP, 

Rosangela Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. Maria dos Santos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida Giosa 

Ligero - OAB:OAB/SP 15.1197, Gilberto Natário Ligero - OAB:OAB/SP 

145.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111284 Nr: 6713-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Al Comercio de Tecidos LTDA ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A, em 

desfavor de Al Comercio de Tecidos Ltda Me, Alexandre Lopes de Oliveira 

e Adriana da Costa Oliveira.

Assim, obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial.

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial.

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º.

Em caso de inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o 

Requerido intimado de que com a referida constituição haverá majoração 

de honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% 

do valor da causa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53309 Nr: 817-03.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Emerson Wichoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selna Beatriz da Costa - 

OAB:MT 11.558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP 146.997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:MT 22.977-A, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:SP 299.951

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Cobrança proposta por 

Rodrigo Emerson Wichoski em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerida 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, 

bem como ao pagamento das custas processuais.Os honorários são 

fixados em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que o 

acordo realizou-se somente após a propositura da demanda, conforme 

posicionamento jurisprudencial:“AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS -CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Os honorários advocatícios 

sucumbenciais, rege-se pelos princípios da sucumbência e da 

causalidade, restando certo que é a consequência imposta à parte 

vencida ou àquele que deu causa à propositura da demanda. - A 

celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação, com a 

perda superveniente de objeto, não afasta a responsabilidade do réu ao 

pagamento dos ônus sucumbenciais, já que predomina no sistema 

processual civil brasileiro o princípio da causalidade, segundo o qual 

aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as 

despesas dele decorrentes.” (TJMG – AC 10570090230345001 – Décima 

Primeira Câmara Cível – Des. Rel. Wanderley Paiva – Julgamento: 

19.09.2013 – Publicação: 20.09.2013). (Sem grifos no original).Após o 

trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103315 Nr: 2687-10.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA Engenharia e Parceria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneas Pereira de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Biancardini Candia - 

OAB:MT 6687, Fabio Martins de Oliveira - OAB:SP 238.382, José 

Theophilo Fleury - OAB:SP 133.298, Rodrigo Gomes Bressane - 

OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos em correição, etc.

Nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, defiro o 

processamento da Reconvenção proposta pelo Reconvinte Eneas Pereira 

de Souza às fls. 95/97, com documentos às fls. 98/113.

Intime-se a Reconvinda ENPA Engenharia e Parceria Ltda na pessoa de 

seu Advogado constituído nos autos, para que, querendo, responda à 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 343, § 1°, 

do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74360 Nr: 2890-11.2013.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Névio Francisco Gouveia Franco, Wilcimar Calil Melo 

Franco, Iderley Sessi, Arley Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Ferreira 

Rodrigues - OAB:MT 5.101, Reynaldo Raphael Varani da Silva - 

OAB:MT 3.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação ao 

Benefício da Gratuidade da Justiça proposta por Névio Francisco Gouveia 

Franco, Wilcimar Calil Melo Franco, Arley Sessi e Iderley Sessi em 

desfavor de Antônio Pinheiro, com fundamento no art. 100 do Código de 

Processo Civil, para fins de:REVOGAR o benefício de gratuidade da justiça 

concedido ao Impugnado/Requerente Antônio Pinheiro.Sem custas e 

honorários, por tratar-se de mero incidente processual. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e traslade-se cópia da sentença para a Ação de 

Cobrança n. 134-05.2008.811.0086 – Código n. 37169. Em seguida, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 134-05.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Névio Francisco Gouveia Franco, Wilcimar Calil 

Melo Franco, Iderley Sessi, Arlei Sessi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Ferreira 

Rodrigues - OAB:MT 5.101, Reynaldo Raphael Varani da Silva - 

OAB:MT 3.265

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Antonio Pinheiro em desfavor 

de Nevio Francisco Gouveia Franco, Wilcimar Calil Melo Franco, Iderley 

Sessi e Arlei Sessi.

Petitório à fl. 89, informando o óbito do Autor, oportunidade em que fora 

determinado a intimação dos herdeiros para habilitação, sob pena de 

extinção, vide fl. 93.

Devidamente intimados à fl. 97, os herdeiros quedaram-se inertes, 

conforme certidão à fl. 98.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Como se sabe, a representação da parte por Advogado no processo se 

traduz em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do processo, levando o descumprimento da determinação judicial, “in 

casu”, à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimados os herdeiros do 

Requerente para regularizem a habilitação na demanda, não tomaram as 

respectivas providências, a teor do certificado à fl. 98, de modo que, 

impossível a continuidade do feito, nos ditames do art. 17 do Código de 

Processo Civil.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Espólio do Requerente Antônio Pinheiro ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113043 Nr: 317-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de urgência 

cautelar de sequestro dos bens indicados às fls. 10/11, posto que não 

evidenciados elementos que pudessem comprovar a urgência 

imprescindível à hipótese. Por outro lado, verifico que a exordial e seus 

documentos anexos estão de acordo com o determinado pelo artigo 798 

do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO.Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 2.904.581,77 (dois milhões, novecentos e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) nos termos do 

artigo 829, do CPC, sob pena de expedição de mandado de penhora e 

avaliação.Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, 

certifiquem-se e voltem-me conclusos.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte exequente desta decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109977 Nr: 5923-67.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110379 Nr: 6135-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Raquel Ceolin, Lauro Edson Faccin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Frey, Cristiane Frey Transportes ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por DENISE 

RAQUEL CEOLIN e LAUDO EDSON FACCIN em face de CRISTIANE FREY e 

CRISTIANE FREY TRANSPORTES – ME, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 137, a parte requerente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 137), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

executado, ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 137 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os executados estão em local incerto e não sabido, 

bem como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localiza-los, 

DETERMINO que sejam os mesmos citados por edital, nos termos do artigo 

256, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79691 Nr: 2803-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Intime-se o CREAS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos acerca do cumprimento da remissão homologada à fl. 101 destes 

autos, notadamente com a comprovação da frequência desde na medida 

socioeducativa de prestação de serviço à comunidade.

 No que concerne ao atendimento psiquiátrico, determino que sejam 

encaminhados a este juízo os relatórios de atendimento.

 Após o aporte das citadas informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33382 Nr: 3092-32.2006.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20029, Nelson José 

Gasparelo. - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes da apreciação do pedido de fl. 136, oficie-se à Primeira Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo informações acerca da 

homologação do plano de recuperação do Grupo Castoldi (autos nº 

13201-31.2015.811.0041 - código 978293) e qual o montante do crédito 

objeto da ação nº 3092-32.2006.81.0096, código 33382, em trâmite 

perante esta Segunda Vara Cível de Nova Mutum/MT fora cedido à 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT- e ao Banco do Brasil S/A.

 Com a resposta do ofício, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 6773-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78186 Nr: 1592-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMERALDO MANOEL ESPIRITO SANTO, Leandro 

Westphalen Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880, João Luiz Cintra Silveira - OAB:

 Vistos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores depositados em juízo à fl. 85 em favor dos 

exequentes, na conta informada à fl. 87.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108386 Nr: 5150-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria Antônia 

Mosena Gazola, JATOBA - ASSESSORIA AGRONOMICA AMBIENTAL E 

GEOPROCESSAM LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 25.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pelo autor. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir.Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade 
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de julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, 

consoante disposição do art. 920 do Código Processual Civil.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109557 Nr: 5726-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C R Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em face 

de TCR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, ambos qualificados 

nos autos.

Às fls. 21, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 21), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 21 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82474 Nr: 438-57.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida Rodrigues de Lima Vitoriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Importação e Comercio de Pneus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lodi Chaves - 

OAB:63524/RS

 Vistos.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localiza-la, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 2424-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATOBA - ASSESSORIA AGRONOMICA 

AMBIENTAL E GEOPROCESSAM LTDA,, Fernando Antonio Molinaria 

Gazola, Maria Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 

25.883

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 51, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados Jatoba – Assessoria Agronômica Ambiental e Geoprocessam 

LTDA, Fernando Antônio Molinari Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 580-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que os executados estão em local incerto e não sabido, 

bem como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localiza-los, 

DETERMINO que sejam os mesmos citados por edital, nos termos do artigo 

256, II, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line em contas de titularidade da 

executada Tamara de Paula de Medeiros.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 1688-04.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tudo Belo Presentes Ltda, Carlos Cristiano 

Schneider, Isabel Cristina Taetti Schneider, Aurora Taetti Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da 

consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela 

Associação Comercial deste Município.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93320 Nr: 2050-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Mognon, Odorino Antonio Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o falecimento do executado Odorino Antonio Mognon, defiro a 

substituição deste por seus herdeiros, devendo ser incluídos os nomes na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 381 de 597



capa dos autos.

 Outrossim, proceda a citação dos herdeiros nos endereços informados à 

fl. 54.

No que se refere ao pedido de busca de endereço do executado Augusto 

Mognon, INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte que pode se 

utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 334-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 102/103, uma vez que já houve a citação à 

fl. 66. Assim, intimem-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48449 Nr: 3868-90.2010.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adeildo Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51254 Nr: 2287-06.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Emiliano de Paula Szwed - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, Noeli Alberti - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que à fl. 95, dos presentes autos havia sido determinada a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, em virtude da ausência de 

bens, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 3º do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o novo pedido de suspensão formulado à fl. 98 e, por 

consequência, DETERMINO o arquivamento do feito, com fundamento no 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000066-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Angela Maria dos Santos 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 
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Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RONAIL DOS SANTOS Dados do 

Processo: Processo: 1000732-24.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

11/04/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: RONAIL DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A Nome: RONAIL 

DOS SANTOS Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 1.184, letra w, JARDIM 

BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: CLARO 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: CLARO S.A. Endereço: SCS 

QUADRA 5, EDIFIO EMBRATEL 2 ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70305-000 Endereço: Inexistente, 1970, Rua Flórida, Monções, Inexistente, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04665-001 Senhor(a): REQUERENTE: RONAIL 

DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 31 de janeiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RONAIL 
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DOS SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000731-39.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 11/04/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: RONAIL DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - 

MT0022198A Nome: RONAIL DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

MANGUEIRAS, 1.184, letra w, JARDIM BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: CLARO S.A. Endereço: SCS QUADRA 5, EDIFICIO EMBRATEL 2 

ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70305-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: RONAIL DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

31 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000345-09.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON LUIZ DI ANGELO - MT23553/O 

REQUERIDO: AYMORE Advogado do(a) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE 

PARADA SIMAO - SP0221386A Certifico e dou fé que o Recurso 

protocolado no ID 11574467 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente 

recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º 

da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 5 de fevereiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000439-54.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ALEX SCHARF Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDSON LUIZ DI ANGELO - MT23553/O REQUERIDO: 

AYMORE Advogado do(a) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO 

- SP0221386A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

11576161 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 5 de fevereiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000634-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme 

o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a declaração de 

miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o seguinte julgado: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Passa a analisar o 

mérito. Diego Santos de Oliveira ingressou com a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A., sustentando, em síntese, que consta protesto indevido 

em seu nome a requerimento da Reclamada, relatando que já efetuou 

integralmente o pagamento de financiamento de um veículo automotor 

adquirido. Aduz que atrasou o pagamento de algumas parcelas, mas que 

firmou um acordo com a Reclamada e adimpliu o valor de R$ 6.805,80 (seis 

mil oitocentos e cinco reais e oitenta centavos), mas, apesar disso, alega 
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que a Reclamada mantém seu nome protestado e que não lhe enviou a 

carta de anuência para que efetuasse a baixa de tal protesto. Em sede de 

contestação a Reclamada argumenta que houve solicitação da carta de 

anuência e que houve duas tentativas infrutíferas de sua entrega no 

endereço do Reclamante, alega que o dever de baixa do protesto é do 

devedor e resiste ao pleito de indenização por danos morais. Pois bem, 

apesar de toda a argumentação tecida, a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que, apesar de 

afirmar que houve duas tentativas de entrega da carta de anuência ao 

Reclamante, não apresentou prova mínima de tais tentativas. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

manter o nome do Reclamante sob protesto por débito devidamente 

adimplido. Inexistente qualquer razão que justifique a manutenção de 

protesto em nome do Reclamante, o ato praticado pela Reclamada é ilícito e 

enseja sua responsabilização civil. A manutenção indevida do nome do 

Reclamante no registro de protestos por débito devidamente quitado e a 

ausência de envio do documento competente para a efetivação da baixa 

constitui falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. 1. Mesmo sendo o protesto devido e havendo pagamento 

superveniente, o não fornecimento da carta de anuência ao devedor, para 

que pudesse providenciar na baixa do protesto gera danos morais in re 

ipsa. 2. Inaplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ, porque se trata de 

dano moral derivado da não entrega da carta de anuência, e não por estar 

inscrito nos cadastros restritivos de crédito. 3. Manutenção do quantum 

indenizatório originalmente fixado, pois está aquém dos valores fixados 

por esta Colenda Câmara em casos similares, inexistindo qualquer 

vantagem exagerada ou enriquecimento indevido. 4. E, em se tratando de 

relação contratual, a correção monetária deve obedecer aos ditames da 

súmula 362 do STJ e os juros moratórios contam-se a partir da citação, 

nos termos do art. 219 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70059813618, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 26/06/2014). (g.n.) 

E ainda: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROTESTO DEVIDO 

DE TÍTULO. QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DOCUMENTO 

NÃO EXPEDIDO PELO CREDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-DF ACJ 20140310277177, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Relator: Flávio 

Fernando Almeida da Fonseca, julgado em 7 de Julho de 2015 e publicado 

no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 254). (g.n.) Partindo dessa premissa, o dano 

moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a manutenção indevida do 

protesto. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento experimentado. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. In casu, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Isso posto, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o débito objeto do protesto 

indevido e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 10226426]. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-18.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO DA SILVA PERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010300-18.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: MAXIMILIANO DA SILVA PERRI REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 11422944] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 11495401], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL APARECIDO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010128-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIVAL APARECIDO DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9171807] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 9325634], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010271-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11056160] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11540458], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000699-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA DOS SANTOS PULQUERIO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A parte Reclamante foi intimada a emendar a 

petição inicial no sentido de comprovar a inscrição indevida por meio de 

extrato de balcão, bem como apresentar comprovante de endereço em 

nome próprio no prazo de 15 (quinze) dias, conforme publicação no diário 

eletrônico do dia 08/10/2017, contudo, quedou-se inerte. Nesse passo, 

preceitua o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil que: 

“Se o autor não cumprir a diligência o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Assim, não tendo a parte Reclamante procedido com a emenda à inicial, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida a ser aplicada. 

Ante o exposto, com amparo nos artigos 321 parágrafo único e 485 inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil, opino pelo indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR SILVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010263-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ODACIR SILVEIRA DE AVILA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 
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vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Odacir Silveira de Avila em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência 

de fraude alegada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o risco do 

negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: 

Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente 

de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. 

Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Portanto, a Reclamada não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A inscrição indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

Assim, no que tange a quantificação da indenização, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade considerando que o Reclamante possui 

outras anotações além daquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

Ribeiro Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-38.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000550-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13034932 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010049-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLEY GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9562905] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 11336089], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-18.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARASOL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010041-18.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA CARASOL MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 10974828] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 10974833], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101599 Nr: 1208-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 388 de 597



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Muniz Pontes - 

OAB:22.257, Railla Weise de Campos Silva - OAB:20.627

 Vistos.

Defiro o pedido do Ministério Público e arrolo como testemunha do Juízo, 

João da Silva Sobrinho e designo o dia 03/05/2018, às 15h00min, para sua 

oitiva.

Requisite-se a testemunha e intime-se o réu e seus patronos constituídos 

a comparecerem sob pena de incidirem em multa no valor de 10 (dez) 

salários mínimos por abandono da causa (artigo 265 do CPP).

Saem os presentes devidamente intimados.

Arbitro honorário para a Advogada, ora nomeada Dr.ª Ivonir Alves Dias, no 

valor de 01 (uma) URH a suportar pelo Estado, já que a Defensoria Pública 

por ordem do Defensor Geral está vedada de atuar nesses casos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 3519-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercílio Cândido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Abra-se vistas a defesa para que apresente o endereço da vítima Maria 

Carolina Caminha Costa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Designo audiência para oitiva da vítima e interrogatório do réu para o dia 

24/05/2018, às 16h00min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Caso o endereço a ser informado pela defesa seja localizado em outra 

comarca, expeça-se carta precatória, do contrário, intime-a para 

comparecer na referida audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70400 Nr: 2942-41.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia Gomes da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 54, designo audiência de justificação para o 

dia 14/06/2018, às 16h15min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71476 Nr: 1308-33.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FATIMA MARQUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 7082-73.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ELOY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, nos presentes autos, pela natureza da demanda, entendo 

que a parte autora se enquadra no conceito de hipossuficiente, sendo de 

rigor a concessão da benesse vindicada.2. Do pedido 

antecipatório.Indefiro o pedido antecipatório, eis que este se trata do 

mérito da demanda e, portanto, não é cognoscível nesta fase perfunctória 

de análise dos fatos, mormente por demandar dilação probatória.3. Da 

audiência de conciliação (CPC, art. 334).Considerando que o presente é 

passível de conciliação, bem como que a autora não manifestou 

expressamente desinteresse na composição consensual, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação, com antecedência 

mínima de trinta dias, devendo ser citado o réu com pelo menos vinte dias 

de antecedência.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. A parte poderá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir.A autocomposição obtida será reduzida a termo e 

homologada por sentença.A pauta das audiências de conciliação ou de 

mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 

(vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.4. Da citação e 

intimação (CPC, art. 335 e seguintes).Cite-se e intime-se a parte requerida. 

Saliente-se que o prazo para contestação será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia, sem 

a aplicação dos efeitos decorrentes desta, nos termos do art. 345, II do 

CPC. Decorrido o prazo para contestação, com ou sem a apresentação 

desta, conclusos para a análise do pedido antecipatório.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62373 Nr: 960-83.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. A. DOS SANTOS SILVA, SONIA REGINA 

ALVES DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

MOREIRA SANTOS - OAB:12.607 MT

 Vistos.

Intime-se a executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens à 

penhora, bem como informe a localização destes.

Decorrido o prazo da intimação acima, com ou sem manifestação, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35411 Nr: 1484-85.2010.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 389 de 597



TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, DANIEL VICTOR F. CASTRO - OAB:MT-19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias –art. 

702, §5º, CPC -, manifestar-se sobre os embargos à ação monitória de fls. 

117/119.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62552 Nr: 1171-22.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Sem prejuízo, tendo em vista a informação de que até a presente data o 

benefício não fora implantado, fica determinada à autarquia executada 

que, no prazo acima, implante o benefício deferido à exequente, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34477 Nr: 550-30.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS, MARCIO 

CERVIGNE PASCOALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos, da juntada de 

mandado e certidão do Sr. Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 7082-73.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ELOY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 12/03/2018, às 10h00min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 05/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63296 Nr: 2002-70.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, 

manifestarem-se sobre os documentos de fls. 105/246.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para as 

providências cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 29090 Nr: 3550-09.2008.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSELINA VILELA BUENO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTERLEI MARIANO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DINIZ LOPES - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a ação de inventário proposto por 

Deuselina Vilela Bueno Mariano, dos bens deixados por Valterlei Mariano 

Batista, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com 

consequência, homologo a partilha de bens, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

bens, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, expeça-se formal ou certidão 

de pagamento ou partilha, se for o caso, somente após o cumprimento do 

disposto no §2º do art. 659 do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia 

suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 2893-33.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA RIBEIRO, ALEXANDRE 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema INFOJUD, com a finalidade de 

localização do atual endereço do executado.

Com a juntada da pesquisa, intime-se o exequente, através de seu 

representante legal, para manifestar-se nos autos pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 2608-64.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MAGALHÃES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL MOREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte requerente (fl. 72), determinando a realização de 

consulta junto ao sistema INFOJUD, com a finalidade de localização do 

atual endereço do requerido.

Com a juntada da pesquisa, intime-se o polo ativo, através de seu 

representante legal, para manifestar-se nos autos pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23849 Nr: 2028-78.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FRANCISCO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMO JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:55.161-MG, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse 

processual.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da gratuidade judiciária (fl. 51), consoante art. 98, §3 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60559 Nr: 1652-19.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON HRUBA, ALMIR HRUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. F. N. GUIMARÃES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de citação editalícia do executado, eis que não há o 

esgotamento dos meios de tentativa de localização deste, mormente ante a 

ausência de busca nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, §3º, CPC).

 Destarte, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que de direito, no sentido de ser informado ou localizado o 

endereço atual e correto do executado, sob pena de suspensão do feito 

por um ano, sem fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §

§1º e 2º, CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20434 Nr: 2448-20.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARIA SILVA BRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR - TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana paula André da Mata - 

OAB:10521, LEONARDO ANDRE DA MATA - OAB:, PAULO CESAR DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENNYSON VINHAL DE 

CARBALHO - OAB:10.761-GO

 Vistos.

Reitere-se a intimação da exequente para que informe o CNPJ correto da 

executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de busca de ativos financeiros via sistema Bacenjud, tal como já 

determinado em fl. 548, eis que o CNPJ informado em fl. 549, quando da 

tentativa do bloqueio citado, constou como inválido.

Saliente-se que não sendo cumprida a determinação, desde já fica 

indeferido o pedido de penhora online, com o que deverá, a exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora do devedor, 

sob pena de suspensão do feito por um ano, sem fluência do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, §§1º e 2º, CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66695 Nr: 1791-97.2014.811.0012

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZANCANARO - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente incidente, fixando aos 

embargos à execução em apenso como valor da causa a quantia de R$ 

262.353,49 (duzentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e nove centavos).Determino, em consequência, a 

intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento das custas complementares e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Condeno o 

impugnado ao pagamento das custas processuais.Sem honorários 

advocatícios, eis que incompatíveis com a espécie.Translade-se cópia 

desta decisão aos embargos à execução em apenso (processo nº 

2560-42.2013 – código nº 638210).Decorrido o prazo para interposição de 

eventual recurso, desapense-se e arquive, promovendo as baixas de 

estilo e anotações de praxe, inclusive na distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22633 Nr: 1092-53.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOLANGE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Solange Leita da Silva requereu o cumprimento de sentença em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Devidamente intimado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados (fl. 142vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se a devida Requisição de Pequeno Valor e o Precatório (fls. 

139vº/140vº).

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 139/140.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37088 Nr: 647-93.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAURI EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o prazo de suspensão requerido em fl. 141 já escoou, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que 
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de direito.

No mais, certifique-se quanto ao decurso do prazo para eventuais 

impugnações do executado, citado em fl. 143.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63829 Nr: 2567-34.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, TEC INFORMATICA VENDAS 

E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Dispositivo.Posto isso, conheço os embargos de declaração opostos e os 

acolho parcialmente a fim de inverter os itens da decisão de fl. 142 para a 

seguinte ordem/teor:“I. Defiro a juntada dos novos documentos 

apresentados pelo requerido Banco BMG, dessa forma, manifeste a parte 

autora no prazo de dez dias, inclusive para as alegações finais. Após, ao 

Banco requerido para alegações finais pelo mesmo prazo.II. Declaro 

encerrada a instrução processual.III. Saem os presentes intimados. 

C u m p r a - s e ” . N o  m a i s ,  c u m p r a - s e  r e f e r i d o  “ d e c i s u m ” 

integralmente.Intimem-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85169 Nr: 4576-61.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Ana Martins da Cruz, no valor de um salário mínimo mensal, 

13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

04/10/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. O prazo 

para implantação do benefício, se requerida a tutela antecipada na inicial, 

deverá correr imediatamente após a intimação da autarquia. Caso 

contrário, somente após o trânsito em julgado desta sentença. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 4747-18.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ROSARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Nos termos dos arts. 80, inciso II, e 81, ambos do CPC, 

CONDENO, de ofício, a parte autora ao pagamento de multa, que fixo em 

9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, devendo esta ser 

convertida em indenização a parte contrária.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.Em razão da gratuidade da justiça 

deferida, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até 

quando a parte não fizer mais jus ao benefício. A gratuidade não afasta a 

responsabilidade da autora pelas despesas processuais, honorários 

advocatícios e as multas processuais que lhe foram impostas (art. 98, §§ 

2º e 4º, CPC).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72352 Nr: 1680-79.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. A gratuidade não afasta a responsabilidade da 

autora pelas despesas processuais, honorários advocatícios e as multas 

processuais que lhe foram impostas (art. 98, §§ 2º e 4º, CPC).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77070 Nr: 568-41.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGERSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Edgerson Rodrigues da Silva, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

02/02/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. O prazo 

para implantação do benefício, se requerida a tutela antecipada na inicial, 

deverá correr imediatamente após a intimação da autarquia...
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85508 Nr: 4745-48.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. A gratuidade não afasta a responsabilidade da 

autora pelas despesas processuais, honorários advocatícios e as multas 

processuais que lhe foram impostas (art. 98, §§ 2º e 4º, CPC).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86536 Nr: 472-89.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAS EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo autor.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Em razão da gratuidade da justiça 

deferida, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até 

quando a parte não fizer mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, SOLANGE GOMES ALVARES, LUCIENE 

ARAUJO ALVARES MARCONDES, DERCIO ALVARES JUNIOR, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro que o imóvel matriculado sob n. 769 do CRI de 

Água Boa foi adquirido em sub-rogação a bem particular do “de cujus”, 

sobre ele não tendo a viúva direito a meação. Partilho tal bem igualmente 

entre a viúva e os filhos do “de cujus”, cabendo a cada um destes, 1/7 de 

tal imóvel.Nos termos do art. 627, § 1º, do CPC(...)Desta forma, com 

relação aos autos em apenso, determino a realização de perícia contábil e 

nomeio a pessoa jurídica IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos 

Científicos, CNPJ 23.169.838/0001/09, que poderá ser intimada na pessoa 

de seus diretores, nos termos do art. 465 do CPC, através do email: 

contato@ibecbrasil, oportunidade que informará os nomes e dados de 

qualificação dos profissionais que participarão das atividades periciais 

confiadas.Intime-se o instituto nomeado para informar se aceita a 

nomeação e oferecer proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias.Com a vinda da proposta, 

intimem-se as partes para manifestação e, concordando com os valores, 

deverão efetuar o depósito dos honorários periciais, de forma rateada, ou 

seja, 50% cada (art. 95 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.Efetuado o 

pagamento integral, determino que o perito nomeado seja intimado para 

designar a data, horário e local para o início dos trabalhos, com prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a intimação das partes. Também 

deverá informar o prazo máximo para a conclusão da perícia.Com a 

manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência da perícia 

designada.Desde já, o perito nomeado fica autorizado a efetuar o 

levantamento da quantia referente a 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Junte-se cópia da presente decisão nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 1234-18.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROTHER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, 

BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do processo 

(29.12.2017), intimando-se a parte Exequente para manifestação em 

05(cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito.__Altair Gonçalves 

Junior - Analista Judiciáro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85711 Nr: 4880-60.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MACHADO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. A gratuidade não afasta a responsabilidade da 

autora pelas despesas processuais, honorários advocatícios e as multas 

processuais que lhe foram impostas (art. 98, §§ 2º e 4º, CPC).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85982 Nr: 127-26.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMEM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 
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pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor da autora, no valor de um salário mínimo mensal, 13º salário, 

devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 02/02/2016, salvo as 

parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do STJ. Em relação às 

prestações em atraso incidirão correção monetária e juros de mora.A 

correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já os juros de 

mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 

11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 

30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. O prazo 

para implantação do benefício, se requerida a tutela antecipada na inicial, 

deverá correr imediatamente após a intimação da autarquia. Caso 

contrário, somente após o trânsito em julgado desta sentença. CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89376 Nr: 2250-94.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91155 Nr: 3306-65.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), 

referente a complementação da diligência do senhor(a) Oficial (a) de 

Justiça, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando ainda que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante de depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de depósito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 7932-30.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70009 Nr: 750-61.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS MARTINS DA SILVA, ELIETE MARTINS DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FILHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO FILHO DA SILVA, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 709,20 (Setecentos e nove reais e 

vinte centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo 

(art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem 

como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes 

do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: MATHEUS MARTINS DA SILVA (30/04/2003), menor 

impúbere, neste ato representado por sua genitora ELIETE MARTINS DE 

ARAUJO, brasileira, convivente, do lar, portadora da cédula de identidade 

nº 2193129-1 SSP/MT e CPF n° 036.957.651-94, residente e domiciliada na 

Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 169, Bairro Barro Vermelho, Nova 

Xavantina/MT, CEP:78690-000, com telefone (66) 9626-5284, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pelo DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO, que no uso de suas atribuições 

legais e institucionais adiante subscreve, vem, respeitosamente, à 

presença de V. Exa., com fundamento no artigo 733, do Código de 

Processo Civil, propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

em face de SEBASTIÃO FILHO DA SILVA, brasileiro, estado civil e 

profissão ignorados,

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando-se as diligências realizadas nos 

autos e a informação da parte exequente que, em consulta ao sistema de 

pesquisa INFOSEG, obteve o mesmo endereço do executado, onde as 

diligências restaram negativas, DEFIRO o pedido de citação por edital.Vale 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 394 de 597



salientar que, conforme prevê o art. 258 do Código de Processo Civil, a 

parte que requerer citação por edital alegando dolosamente a ocorrência 

das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa 

de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo.Expeça-se edital de citação, com 

prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo do edital e da defesa sem 

manifestação, nomeio como curador especial um dos Defensores Públicos 

lotados nesta Comarca para exercer a defesa da parte requerida citada 

por edital.Intime-se o defensor nomeado para, no prazo legal, 

manifestar-se.Após, vista à parte autora e ao Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Xavantina, 31 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599, IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21.035-MT, 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento do preparo da carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99434 Nr: 133-96.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599, IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21.035-MT, 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34477 Nr: 550-30.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS, MARCIO 

CERVIGNE PASCOALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO EU, GUIOMAR X. DE BRITO, OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

ASSINADO, QUE, me diligenciei ao endereço da Parte Devedora nesta 

cidade e aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO DO 

BEM INDICADO NO MANDADO, em virtude de não haver encontrado-o em 

poder do requerido e em toda a cidade, tendo sido informado pelo próprio 

devedor o Sr. Mauri Evangelista, de que o referido veículo já fora vendido 

há alguns anos, conforme doc. Autorização para transferência em anexo. 

Assim sendo, DEVOLVO O R. MANDADO A CENTRAL, para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-96.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR JOAO KLOCZYNSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010059-96.2017.8.11.0012 REQUERENTE: JANDIR JOAO 

KLOCZYNSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Em síntese alega a parte 

autora ser proprietária de uma chácara no perímetro urbano de Nova 

Xavantina/MT, sendo que, nesta propriedade, cultiva hortaliças para 

venda, utilizando-se da técnica hidropônica. Aduz que em 16/11/216, por 

volta das 09h00min, o serviços de energia elétrica foram interrompido, 

sendo reestabelecidos apenas por volta das 15h30min. Desta forma, 

perdeu toda a produção de hortaliças que possuía, suportando prejuízo no 

importe de R$ 12.117,50, correspondente a 2.415 pés de alface que são 

vendidos no valor de R$ 4,50 cada, e 500 pés de cheiro verde que são 

vendidos no valor de R$ 2,50 cada. Por fim, alega haver buscado 

ressarcimento de forma administrativa em 17/11/2016, obtendo 

indeferimento somente em 27/01/2017. Em sede de contestação, alega a 

requerida incompetência do juizado especial em razão da matéria e, no 

mérito, ausência de ato ilícito da concessionaria, uma vez que não houve 

instabilidade na rede de energia elétrica na região do autor, atribuindo a 

este a culpa exclusiva por defeito na prestação do serviço. Por fim, requer 

condenação em danos morais por falta de comprovação dos danos à 

honra ou dignidade da parte autora. Preliminarmente, opino pela aplicação 

da inversão do ônus da prova, por verificar relação de consumo e 
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verossimilhança nas alegações da parte autora, conforme art. 6º, VIII do 

CDC. OPINO pelo não acolhimento da preliminar de incompetência do 

Juizado Especial alegada em contestação. As provas do processo são 

dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto probatório é suficiente 

para que firme sua convicção. No caso vertente, a controvérsia recai 

sobre a falta de fornecimento de energia elétrica onde, de um lado a parte 

autora alega falta de energia, e de outro, a parte requerida que alega 

regular fornecimento de energia na região durante o período alegado. 

Desta forma, não vislumbro a necessidade de produção de prova pericial 

para apuração dos fatos alegados. Superada a questão preliminar, 

procedo ao exame do mérito. A parte autora trouxe aos autos diversos 

números de protocolos de atendimento solicitando o reestabelecimento de 

sua energia elétrica, sendo que a parte requerida deixou de impugná-los 

ou de juntar as ordens de serviço provenientes de tais solicitações do 

consumidor, devendo então, serem consideradas verdadeiras as datas e 

prazos citados em inicial. Assim dispõe as diretrizes para a adequada 

prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica: Art. 138. A 

distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas 

unidades consumidoras, localizados na área concedida ou permitida, 

sejam de caráter permanente e desde que suas instalações elétricas 

satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação 

adequadas, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável. 

(Resolução 414/2010 ANEEL) Verificada a inexistência de irregularidades 

na rede de fornecimento do requerente, nada obsta que, por motivo de 

força maior ou caso fortuito ocorram pontuais quedas de energia, que não 

se caracterizam como descontinuidade do serviço, conforme dispõe o § 

3º do art. 140 da Resolução da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou Em que pese a autorização de suspensão dos serviços de 

energia elétrica prevista no art. 170, quando verificada deficiência técnica 

ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente 

de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, uma 

vez sanada a deficiência, há de ser reestabelecido o fornecimento do 

serviço de maneira imediata. Conforme se detém do depoimento das 

testemunhas, houve, de fato, interrupção da energia na região do sítio do 

autor, uma vez que a testemunha João Capelari compareceu na data 

citada na horta do autor e viu as hortaliças impróprias para consumo, 

cerca de 3.000 a 4.000 pacotes, perdendo-se toda a produção. Da mesma 

forma, a testemunha Fernando Celso, que declarou residir no mesmo 

bairro do autor, informou que houve falta de energia no bairro, no dia 

16/11/2016, das 9 horas até por volta das 16:30h. Informa ainda que foi à 

horta do autor e presenciou os produtos impróprios para consumo, cerca 

de 3.000 a 4.000 unidades de hortaliças. Comprovada a queda no 

fornecimento de energia elétrica, a empresa requerida deve atentar-se 

aos prazos fixados na Resolução 414/2010 da ANEEL para restabelecer o 

fornecimento de energia, vejamos: Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de 

unidade consumidora localizada em área urbana; e; Assim, verifica-se que 

a empresa requerida extrapolou o prazo estabelecido em norma 

regulamentadora, trazendo prejuízos ao cliente. Quanto aos danos 

materiais sofridos, a parte autora visa comprová-los com as fotos das 

hortaliças desidratadas, impróprias para consumo, bem como com o 

depoimento testemunhal colhido em sede de audiência instrutória. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da requerida como fornecedor de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio da parte autora. Esse é o entendimento 

que tem prevalecido na jurisprudência: TJ-RS - Recurso Cível 

71005607510 RS (TJ-RS) Data de publicação: 31/08/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL VERIFICADA. EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. 

Restou incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora, localizada em área rural, 

tendo o restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A 

empresa demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto 

pela incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as 

partes, bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art.176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). Quanto ao dano material 

sofrido, entendo haver restado provada a perda da produção do autor 

decorrente da falta de irrigação ocasionada pela falta de energia. Desta 

forma, como restou comprovado que houve a interrupção efetiva de 

energia no bairro do autor, no dia 16/11/2016 das 09h às 15h30, e a 

consequente perda da produção de hortaliças do autor, têm-se 

configurado o dano e o nexo de causalidade, sendo a requerida 

responsável por sua reparação. Por não haver qualquer impugnação à 

quantidade de hortaliças perdidas e seus valores, hão de ser 

considerados os valores trazidos em inicial para fins de fixação de 

condenação. Isto posto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial 

para CONDENAR a requerida ao ressarcimento pelos danos materiais 

causados ao autor, no importe de R$ 12.117,50 (doze mil, cento e 

dezessete reais e cinquenta centavos), com juros moratórios no importe 

de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, tendo como termo inicial a 

efetiva perda dos produtos. Sugiro a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010731-12.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO RONSONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITO THOME (REQUERIDO)

SERGIO EDUARDO DIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010731-12.2014.8.11.0012 REQUERENTE: BRAULINO 

RONSONI REQUERIDO: SERGIO EDUARDO DIEL, ITO THOME Vistos. 

Certifique-se a intimação da parte autora da sentença proferida. Quanto 

ao pedido formulado pela parte ré, entendo que, no presente caso, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 396 de 597



concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da comprovação de 

insuficiência de recursos, uma vez que não há nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 

Assim sendo, intime-se a parte ré para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo. Com a vinda 

ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Às providências. 

Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000051-82.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARLAN VIEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000051-82.2017.8.11.0012 REQUERENTE: SUPERMERCADO 

CELEIRO LTDA REQUERIDO: NARLAN VIEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA 

Vistos. Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a parte autora intimada 

a comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, sua qualificação tributária 

atualizada, demonstrando sua condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. Providência necessária para garantir-lhe o direito de atuar 

no polo ativo da presente ação. Intimem-se. Nova Xavantina/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIDES MARIANO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT10911/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010042-60.2017.8.11.0012 REQUERENTE: VALTUIDES MARIANO 

BATISTA REQUERIDO: VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL Vistos. Defiro o 

pedido de reunião de processos, uma vez que o presente feito é conexo 

com o de n. 8010038-23.2017.811.0012. Proceda-se o apensamento das 

demandas mencionadas. Considerando-se que as partes pretendem 

produzir prova testemunhal, devem apresentar o respectivo rol em cinco 

dias. Após, ao juiz leigo para agendar audiência de instrução e julgamento 

conforme sua pauta. Intimem-se os que deverão comparecer à solenidade. 

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes, nos moldes do art. 455, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-31.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452 (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Ponderando a alegação de 

hipossuficiência e diante da narrativa inicial e dos documentos juntados 

aos autos, bem como a inexistência de elementos que contrariem a 

alegada insuficiência de recursos, CONCEDO os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de 

revogação. II. Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido e/ou a 

parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça/isenta. III - Desta 

forma, RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, bem como eventuais 

contrarrazões lançadas. IV - REMETAM-SE os autos à Turma Recursal do 

Juizado especial Cível, com nossas homenagens. CUMPRA-SE. Nova 

Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 3/2018 - O Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE HASSIB 

IBRAHIM, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

PARANATINGA, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito 

provisório do Teste Seletivo realizado em 4.2.2018, a saber:

* O Edital n° 3/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9132 Nr: 186-06.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Certifique-se a senhora gestora o pedido na petição de fl.324.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79530 Nr: 1999-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Visto.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 66.

 Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 267-57.2000.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairton da Silva Nelo, Luzia Rodrigues nelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Florindo Pilhalarme - 

OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 919-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Andrey Rondon Pagnussat ME, Marcelo Andrey 

Pagnussat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negimar Inacio de Moura Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudir Miguel Berticelli - 

OAB:6.111A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13.056/MT, LUIZ CARLOS 

CONEJO - OAB:OAB/MT13.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73283 Nr: 2879-06.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar Pereira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA 

- OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 Visto.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76459 Nr: 548-17.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15884 Nr: 2196-52.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

Procurador do INSS - OAB:3247/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto o cálculo apresentado pela Contadora Judicial (fl. 175).

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19398 Nr: 863-94.2007.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Luis Calgaro, Rubilar Pedro Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.66, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a fim de 

viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28301 Nr: 1296-93.2010.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ferreira Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A, 

Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549/MT, Milena Tiemi 

Iwashita Salgueiro - OAB:13228-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29884 Nr: 325-74.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindineide Belem de Freitas, Ermes Gomes 

Bezerra, Keile Nagano Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Visto.
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Quanto ao pedido de fl.139, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 1735-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Alvorada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6.252/MT, Noeli Alberti - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 Vistos.

Intimem-se as parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou requererem o julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77469 Nr: 1021-03.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Morbeck Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias junte nestes 

autos o comprovante original do pagamento da diligência, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77477 Nr: 1029-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Gomes Neres, Ronair Rodrigues de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias junte nestes 

autos o comprovante original do pagamento da diligência, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79009 Nr: 1764-13.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayara Siqueira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou requererem o julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 449 Nr: 919-16.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Silva Maia, Jaime Dias Pereira 

Filho, Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Cid de Holleben - OAB:2951-MT, Laercio Faeda - 

OAB:3589-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.261, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5033 Nr: 302-17.2000.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.231, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14433 Nr: 830-75.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneri Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Land

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:33440-PR, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Flávio Stasiak - 

OAB:30.659/PR

 Vistos, etc.

Sobre as intimações, dispõe o art. 19 da Lei 9.099/95 :

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por 

qualquer outro meio idôneo de comunicação.

(...)

§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

mudou-se sem informar seu atual endereço.

 Ante o exposto, verificada a desídia da parte credora, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

Novo CPC.

 Isento de custas, despesas processuais e advocatícios.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 2295-75.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Jose Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 2932-89.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Brigida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54040 Nr: 169-81.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Fernandes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 943-14.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Anderson Minato, Lourdes Minatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos, etc.

Intime-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, o acolhimento poderá 

implicar em modificação da decisão embargada.

Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57237 Nr: 2593-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana de Almeida Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65690 Nr: 2994-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deroci de Matos, Lucineia Coelho da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC, decorrente da perda 

superveniente do objeto da lide.Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal).Publique-se. Intimem.se. 

Cumpra-se.ParanatingaMT, 02 de fevereiro de 2017.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 2255-54.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Francisca da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Michelle 

Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a petição de fl. 61, informando a impossibilidade de 

realização da perícia por motivos pessoais desnomeio este, e nomeio o Dr. 

Arlindo Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São 

Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, 

que deverá informar a Secretaria Judicial da data para realização de 

perícia médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 

466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Realizada a perícia, deverá ser fornecido certidão ao perito para futura 

promoção de cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 3199-56.2016.811.0044
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Marques Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Paranatinga 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 152.

 Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 1269-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabia Azevedo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Visto.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82949 Nr: 3754-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A, O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, in fine, da L. 

9.099/95.

Fundamento.

 Decido:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerente 

deixou de promover o andamento do feito, apesar de devidamente 

intimada.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte reclamante, 

com fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 74-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANA NUCCI ENSIDES, para devolução dos 

autos nº 74-80.2016.811.0044, Protocolo 66241, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28446 Nr: 1441-52.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANA NUCCI ENSIDES, para devolução dos 

autos nº 1441-52.2010.811.0044, Protocolo 28446, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 2668-38.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Maria Kovalski Malacarne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 715-10.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSD-M, USD-M, Marilene Nunes Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson Delmar Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora pra se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 401 de 597



 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 8404 Nr: 690-46.2002.811.0044

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinir Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 147.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 1057-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weugles Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.48, decreto a revelia do réu nos termos do artigo 

344 CPC.

Intime-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, ou requerer julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 918-64.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Canabarra Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25250 Nr: 1291-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Diante da inércia, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2017-11.2011.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormindo Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Castello Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Parmegiani - 

OAB:74424/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto aos embargos à 

execução apresentados às fls. 74/77, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 2719-59.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8.922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 2930-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibrantina Freitas de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53653 Nr: 2848-88.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Batista Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 
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regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 337-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de fazer com pedido de depósito incidental c/c pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional p ajuizada por Natal Barbosa 

Dias em face BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Intimada a parte autora pessoalmente para emendar a inicial, procedendo 

ao recolhimento do preparo, sob pena de extinção, a parte autora 

permaneceu inerte ao chamado judicial, não apresentando qualquer 

manifestação. (fls. 19)

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte autora fora intimada para dar 

prosseguimento ao feito cumprindo a diligência de recolhimento do 

preparo. Contudo, este permaneceu silente ao chamado judicial, 

presumindo-se, portanto o desinteresse no prosseguimento da ação.

Assim, verifico o abandono da ação pela parte autora.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial de emenda que se mostrava 

imprescindível.

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC.

 Isento de custas.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 2919-90.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Cespedes Riveros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53804 Nr: 3007-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Souza Reis do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55007 Nr: 1024-60.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Campos Madureira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22408 Nr: 1199-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mendonça Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 1256-38.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claricia Bitancor de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar em relação à impugnação de 
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fls. 78/80, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55531 Nr: 1429-96.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Delmar Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Nunes Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05(cinco) dias se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3723-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acácia Transportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP Catarinense Comércio, Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30814 Nr: 1251-55.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Joel Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado 

para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica 

Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC). Após, 

intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e quesitos 

apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 367-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado 

para elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica 

Real Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).Intimem-se as partes para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, caso queiram, indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos, sob pena de preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC). Após, 

intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e quesitos 

apresentados pelas partes.Com o recebimento da proposta dos 

honorários, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. Havendo 

concordância, intime-se a parte executada, através de seu advogado, 

para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o 

perito para que indique a conta bancária para transferência de 50% 

(cinqüenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, 

levantando-se o restante na conclusão da perícia.Desde já, apresento os 

seguintes quesitos deste juízo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61359 Nr: 1122-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Silva dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.38, uma vez que ainda não foi realizada a citação da 

parte executada.

Intime-se o exequente para no prazo de 05(cinco) dias requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 1169-82.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54766 Nr: 832-30.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Como se sobressai da petição de fls. 286/288 nos autos código 53764 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27549 Nr: 540-84.2010.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos, intime-se a parte autora para que, em 

30 (trinta) dias, junte aos autos cópia da decisão administrativa do INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30979 Nr: 1414-35.2011.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:16.805-4/MT, Sergio Schulze - OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15278 Nr: 1589-39.2005.811.0044

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari, Leonir Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Michelle Dayrell Lanna - OAB:8089-MT

 Vistos, etc.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 117 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29309 Nr: 2307-60.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos do TRF1, intimem-se as partes para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51034 Nr: 211-67.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Sem prejuízo, translade-se cópia do acórdão proferido nos autos em 

apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 295 Nr: 586-64.1996.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Carroceria Pohl Ltda, 

Lucas Alves da Silva, Coleta Nogueira da Glória silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173, Diogo Cesar Fernandes - OAB:11801/MT, 

Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Moreno Sanches Jr. - OAB:4.759, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868, Taryni Marcelly Moreno de 

Assunção - OAB:11.993/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 175 e 175/v, vez que cabe a parte interessada 

adotar as providências no sentido de efetuar o pagamento da 

complementação da diligência.

Assim, intime-se a parte autora para recolher as custas de 

complementação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da 

ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 752-32.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Divina Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

Procudadora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Sem prejuízo, translade-se cópia do acórdão proferido nestes autos para 

o feito em apenso.

Cumpra-se.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75838 Nr: 284-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izael Portela Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade/região 

onde deverá ser cumprido o mandado. Em caso de dúvidas acerca do 

local entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30575 Nr: 1014-21.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Costa Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Bernardo dos 

Santos - OAB:116891/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pagamento 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25690 Nr: 1732-86.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Tavares Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pagamento 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69155 Nr: 1334-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54435 Nr: 534-38.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivercino Francisco de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ

 Ante o lapso temporal, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 2412-32.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira Penço, Celia de Carvalho 

Ferreira Penço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:206706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca dos documentos de fls. 187/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85270 Nr: 107-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Roberto Anotovicz, EDINEI RICARDO 

ANTONOVICZ, Danilo Julio Antonowiski Posonski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Bairro Novo Horizonte - Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 2106-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espedito Caetano da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins que a impugnação a execução 

de fls. 219/229 foi protocolada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82076 Nr: 3346-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilide Maria Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orgentino Dorigon, Celito Trevisan, Evandro 

Carlos Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71071 Nr: 2033-86.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins que a Autarquia INSS foi 

devidamente intimada por meio da Procuradoria federal no estado de Mato 

Grosso, para manifestar acerca do Laudo Pericial, mas nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19996 Nr: 1460-63.2007.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valdir Galhardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls.157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28068 Nr: 1062-14.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer os dados bancários 

para transferência dos valores depositados as fls. 225/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79773 Nr: 2132-22.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Mineração Gaucha do Norte Ltda - 

ME, Eliana de Moura Faitão Gonçalves Romão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada (Municício de Gaucha do Norte-MT).

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79230 Nr: 1884-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José de Oliveira, Adelia Teles de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: intervalo de 10 dias (3 vezes)

 AUTOS N.º 1884-56.2017.811.0044 –Cód. 79230

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Altamiro José de Oliveira e Adelia Teles de Menezes

INTIMANDO (A, S): ausentes, incertos e desconhecidos

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/6/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "...Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR a INTERDIÇÃO 

ABSOLUTA de ADELIA TELES DE MENEZES, devidamente qualificada nos 

autos, com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, declarando-a 

absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e, 

de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe como seu 

CURADOR o Sr. ALTAMIRO JOSÉ DE MENEZES (irmão da interditanda).Em 

observância ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se esta decisão no Registro Civil 

e publique-se imediatamente publicada na rede mundial de computadores, 

no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local por 01 

(uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Após certificado o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se...”

Eu, Cristina Beraldi, digitei.

 Paranatinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56399 Nr: 1986-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Chisostomo Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em vista que o prazo de suspensão solicitado à fl. 62 se expirou, 

intime-se a parte autora para, em 05 dias, dar proseguimento no feito 

sobre pena de devolução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 1753-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de se manifestar acerca da petição e 

documento de fls. 98/100.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 1753-38.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MLMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se 

nos autos, sobre pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16756 Nr: 822-64.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, EAM, FAM, WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:1.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Lúcia Oliveira de 

Amorim - OAB:5272, Flavia Andrade Maluf - OAB:9487-MT, 

Leonardo Pio da Silva Campos - OAB:7202, Luciana Póvoas Lemos 

- OAB:7723

 Vistos.

Tudo em vista que a patrona constituída pela ré, Drª. Fernanda Lúcia 

Oliveira de Amorim renunciou aos poderes que lhe foram conferidos, 

conforme petição e termos do fls. 448/452, determino que se intime a parte 

requerida a fim de que constitua advogado, no prazo de 10 dias, bem 

assim exclua a referida patrona do sistema, pois ainda continua 

recebendo as intimações.

Defiro o pedido de fl. 536, procedam-se as alterações necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 2518-91.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E GONÇALVES JUNIOR LTDA 

ME, OSMAR GONÇALVES JUNIOR, ADRIANA DAMASCENO DO 

NASCIMENTO, GRASIELI ROSA PEREIRA, NELSON QUIRINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo das cartas precatórias 

(Colíder-MT, Parauapebas-PA e Matupá) para citação/penhora da(s) 

parte(s) requerida(s), mediante guia de recolhimento padrão disponível 

nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e 

Internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para 

cumprimento do mandado de citação/penhora/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78063 Nr: 1314-70.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATIL RODRIGUES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciária movida contra o Instituto Nacional do 

Seguro – INSS, em que a parte requerente pretende o benefício de auxílio 

doença c/c concessão de aposentadoria por invalidez. Com a inicial juntou 

documentos de fls. 24/6.É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Pois bem. 

Vê-se dos documentos carreados a inicial às fls. 24/76 demonstram que o 

requerente nunca foi rurícola ou morador de Peixoto de Azevedo/MT, 

tratando-se de subterfúgio para propor ação na referida 

Comarca.Todavia, a escolha do juízo ao bel prazer da parte requerente 

não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois além de tudo, 

configura evidente burla ao princípio do juiz natural.Sim, pois a 

Constituição da República ao tratar sobre a competência delegada da 

Justiça Federal, em seu art. 109, § 3º, permitiu o ajuizamento de ação 

previdenciária no foro do domicílio do segurado ou beneficiário quando a 

Comarca não for sede de vara do Juízo Federal.Com isso a delegação de 

competência denota uma opção ao segurado que tanto pode ajuizar ações 

contra a Previdência Social no foro estadual de seu domicílio, quanto no 

foro do Juízo Federal. A propósito, quando o segurado opta por ajuizar a 

ação no foro do Juízo Federal pode escolher ainda o foro do Juízo Federal 

de seu domicílio ou as varas federais da Capital do Estado-Membro.Este é 

o teor do enunciado nº 689 da súmula do STF, in litteris: “O segurado pode 

ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do 

seu domicílio ou nas varas federais da Capital do 

Estado-Membro”.Portanto, seguindo orientação doutrinária e 

jurisprudencial dominante, por se tratar a competência delegada da justiça 

federal de matéria de exceção expressamente prevista no Corpo da 

Constituição, deve ser interpretada restritivamente, de maneira que 

qualquer outra interpretação estaria ferindo de plano a Carta Suprema que 

não faz constar a previsão de competência federal delegada para 

comarca diversa à residência da autora.Assim, como a parte requerente 

tem seu domicilio no Município de MATUPÁ/MT entendo que esta Comarca 

de Peixoto de Azevedo/MT é incompetente para processar e julgar a 

presente ação previdenciária, pois o conjunto probatório constante nos 

autos informam MATUPÁ/MT, como domicilio do segurado, considerando o 

teor de fls. 24/76.Aliás, o presente caso revela competência absoluta e, 

por isso, improrrogável, podendo ser levantada por qualquer das partes, 

terceiro interessado, Ministério Público ou reconhecida de ofício pelo Juiz. 

Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO E VARA ESTADUAL EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 1. 

Em se tratando de ação proposta por beneficiário da previdência social 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, nos termos do § 3º, art. 109, 

da CF/88, afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da 

comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. A faculdade 
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de escolha de foro não possibilita a propositura de ação previdenciária 

perante Juízo de Direito estranho ao domicílio do segurado/beneficiário ou 

ao do INSS. 2. Residente o autor na Comarca de Sapezal - MT, que não é 

sede de vara federal, correta a decisão do Juízo de Direito Comarca de 

Comarca de Tangará da Serra - MT que declinou a competência de ofício 

em favor daquele, que detém a jurisdição no foro de domicílio da parte 

autora. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da Comarca de Sapezal - MT, suscitante. 

(TRF-1 - CC: 262311120144010000, Relator: JUIZ FEDERAL CLEBERSON 

JOSÉ ROCHA (CONV.), Data de Julgamento: 16/10/2014, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: 11/11/2014).Portanto, este Juízo não é 

competente para processar e julgar a presente ação, e por tratar-se de 

competência absoluta, geradora de nulidade dos atos processuais, 

admissível seu reconhecimento de ofício e em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição.Como é cediço, as normas de competência ratione personae 

são disposições de imperatividade absoluta, razão pela qual não podem 

nem as partes nem o juízo transgredi-las, derrogá-las ou afeiçoá-las à sua 

vontade, visto que subjacentes a elas há uma ordem pública que 

transcende a esfera de interesses das partes em conflito.Ante todo o 

exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo singular para o 

processamento e julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, 

determino a remessa dos autos para Comarca de MATUPÁ / MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28040 Nr: 2372-60.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OCZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A, FABIO ANDRE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:MT9.941-B

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Ficando ainda 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63634 Nr: 684-19.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENZI ALVES CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir, em resumo, 

transcrita: Vistos. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que não 

ocorreu a prescrição da pretensão para o recebimento do crédito 

tributário, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal se deu no 

ano de 2013. REJEITA-SE a presente argumentação quanto a prescrição 

do crédito tributário. DIANTE DO EXPOSTO, DETERMINO: Remetam-se a 

Fazenda Pública para apresentar memória de cálculo atualizada e 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias; Após, voltem conclusos. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75530 Nr: 3300-93.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE 

PRODUTORES AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CLAUDIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, do despacho a 

seguir tanscrito: Vistos etc. A Requerente requereu a realização de 

pesquisas junto ao INFOJUD e SIEL visando a localização de endereço da 

parte requerida. Defiro os pedidos. Juntem-se os extratos de endereços. 

Intime-se o exequente para manifestação, bem como dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 2551-76.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86566 Nr: 3310-69.2017.811.0023

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSBRB, ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar advogado da requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos documentos comprobatórios de que a 

requerente é lavradora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1281-90.2010.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPOCA CONSTRUTORA PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exeqüente para indicar 

bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 5(cinco) dias, eis que 

restou infrutífera a penhora de valores em conta da executada, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 2332-34.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L BRAGA - ME, VALDEMAR DA SILVA 

MEDEIROS, DIRCINHA LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 
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MORAES - OAB:3040

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca do resultado da pesquisa junto aos sistemas Renajud e 

Infojud. (fls. 96/107), no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 2877-36.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para qu, no prazo 

de 5 (cinco) dias,se manifeste quanto aos novos documentos juntados às 

fls. 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 858-23.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALEXANDRE PATELLINI, DJHEISON 

BOJARSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar a advogada, Dra. Roselucia Rodrigues de Souza, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos instrumento 

procuratório e apresente resposta à acusação em favor de dos réus, em 

razão das certidões de fls. 61/62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60889 Nr: 732-12.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, SILVANA DA ROSA, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA, BANCO DO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes da decisão a seguir 

transcrita: Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida em fls.700/700vº. Considerando a sentença proferida em 

fls.700/700vº e diante do requerimento de fls.701/702, DETERMINO a 

conversão da presente ação em cumprimento de sentença (execução de 

honorários), procedendo a devida retificação junto ao SISTEMA APOLO 

bem como na CAPA DOS AUTOS passando a figurar como Exequente: 

Mauro Paulo Galera Mari e Executados: Centro Norte Movéis 

Eletrodomésticos Ltda., Silvana da Rosa e Carlos Rodrigues de Paula. Na 

forma do artigo 523 do CPC, intime-se a executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67626 Nr: 1389-80.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL VICENTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83814 Nr: 1422-65.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LEON PEREZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autorada sentença a 

seguir transcrita: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de THIAGO LEON PEREZ DOS SANTOS. No decorrer do 

procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 29). Relatei. DECIDO. Tendo 

em vista as petições de fl. 29, extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Sem custas e 

honorários. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 3502-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida, para querendo apresentar 

memoriais no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73583 Nr: 1995-74.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON CONCEIÇÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s)da sentença a seguir transcrita em 

resumo: Vistos. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica estabelecida 

entre as partes oriundo do contrato n.º 0227446063 no valor de R$ 127,60 

(cento e vinte sete reais e sessenta centavos). Consequentemente, 

determino a exclusão dos dados da parte autora do cadastro de 

inadimplentes; b) condenar a parte requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

no pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 06/11/2014 (fl. 15). 

Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Na hipótese, 

considero justa e, além disso, proporcional em razão da gravidade do 

dano, a natureza e a situação econômica da ofensora e da ofendida que 

declara ser estudante, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70795 Nr: 170-95.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAUDECY LOPES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) a parte autora, que a perícia 

médica, restou agendada para o dia 21.02.2018, às 17h00min, na Clínica 

de Endoscopia de Matupá, ao lado de Prefeitura, cidade de Matupá/MT, 

pelo perito, Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61510 Nr: 1405-05.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 61510

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.100), considerando que o recuperando teve 

direito a progressão de regime na data de 13/01/2016, bem como que teve 

direito à concessão de livramento condicional na data de 10/04/2017, 

conforme cálculo de pena de fls.98, intime-se a Defesa para requerer o 

que entender pertinente, no prazo de 5 dias.

Transcorrido o prazo, manifeste-se o MPE, no mesmo prazo.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38923 Nr: 2124-89.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CATARINO DA COSTA, 

REGINALDO LIMA COELHO, TATIANA CUNHA DA COSTA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a constrição efetuada pelo DETRAN em 

veículos dos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86009 Nr: 2917-47.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA ME, MARIA LUCIA 

HIDEKO TOMINAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a 

seguir, em resumo, transcrita: Vistos. (...) Diante do exposto, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a Autora emende a inicial, nos termos 

do art.303, §6º do CPC, apresentando comprovante de notificação 

extrajudicial indicando a mora do devedor; Decorrido o prazo, 

certifique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65642 Nr: 2934-25.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RUFINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87656 Nr: 4064-11.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAARA RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, LYVIA MARA 

CAMPISTA WANZER, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir, em resumo, 

transcrita:Vistos. (...) Intimem-se a autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais sobre o valor de R$ 8.368,31 (oito mil, trezentos e 

sessenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.Recolhidas 

a s  c u s t a s  p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68038 Nr: 1723-17.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a 

seguir transcrita: Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a 

parte autora, para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, se nada requerido, arquivem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82868 Nr: 797-31.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 32 CIRETRAN DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:066.775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita:Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

ajuizada por JULIANO DE PAULA em face do 32ª CERETRAN DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO. Apesar de que o advogado da parte autora intimada para 

dar prosseguimento ao feito através do DJE nº 10003 publicado no dia 

24/04/2017, permaneceu inerte (fl. 52). É o sucinto relatório. Decido. 

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC. 

Custas e honorários pela parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70289 Nr: 3532-42.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a 

seguir transcrita: Intime-se a parte autora para que traga aos autos, no 

prazo de 15 dias, os documentos pessoais (RG e CPF) de Jhonatan Alves 

Silva e Rafaela dos Santos Souza, que compõem seu núcleo 

familiar.Após, vistas ao INSS e MPE, pelo prazo de 15 dias.Após, 

conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74813 Nr: 2801-12.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte embargada, que os autos 

foram desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste 

juízo para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63613 Nr: 662-58.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO em 

face de REINALDO CELSO BIGNARDI.Por conseguinte, resolvo o mérito da 

ação, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas e 

honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$2.000,00 (Dois mil 

reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Diligências 

necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-65.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000134-65.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO GOMES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDA/PROMOVIDA, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO. Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A DEMANDA, a fim de CONDENAR a parte requerida à restituição, em 

dobro, da quantia tida por indevidamente bloqueada, isto é, R$ 4.290,20 

(quatro mil duzentos e noventa reais e vinte centavos), acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da citação, bem como 

ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros 

legais a contar da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

parte requerida para cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em 

julgado, sob pena de execução direta. Não cumprida voluntariamente a 

sentença e havendo solicitação do interessado, determino: 1º) Atualize-se 

o valor do débito; 2º) Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, art. 523, §1º c/c art. 52, 

caput, Lei nº 9.099/95); 3º) Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 4º) 

Efetuada a penhora, intime-se a parte devedora para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525 e Súmula 10, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o 

cônjuge da devedora; 5º) Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Entretanto, 

inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312
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Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com isso, admito PREVI-LACERDA como litisconsorte necessário 

passivo, devendo ser citada para que, querendo, apresente contestação 

no prazo de quinze dias.Determino a desconsideração, sem determinar o 

desenterramento, das matérias impugnadas preclusas nas petições de 

Ref: 67 e Ref: 79 apresentadas pelo requerido Município de Pontes e 

Lacerda – MT.Determino o desentranhamento dos documentos acostados 

junto à petição de Ref: 79, vez preclusos, não se tratando de fato novo, o 

que admitiria a juntada de provas neste momento processual (i).(i) 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - 

CONTRATO DE TRANSPORTE - ALEGAÇÃO DE AVARIAS NOS BENS 

TRANSPORTADOS - JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS - 

ART. 397, CPC - DECISÃO BASEADA NOS DOCUMENTOS MENCIONADOS 

- DESENTRANHAMENTO - NECESSIDADE NOVA ANALISE CONJUNTO 

PROBATÓRIO - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. - É vedada a 

juntada de documentos novos aos autos, passada a oportunidade prevista 

no art. 396, do CPC, salvo quando se pretende provar fato novo ou fato 

velho de ciência nova (art. 397, CPC), o que não é o caso. - Tratando-se 

de decisão baseada em documento extemporâneo a sua nulidade é 

medida que se impõe, fazendo-se necessária a analise de todas as 

demais provas dos autos. (TJ-MG - AC: 10024097505101001 MG, Relator: 

Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/07/2015, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015)Proceda-se a inclusão 

de PREVI-LACERDA no polo passivo da demanda.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43770 Nr: 414-98.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Victor Simplício da Silva de Oliveira, Izaura 

Simplício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o 

processo acima encontra-se distribuído na segunda camara de direito 

público e coletivo sob protocolo 54907/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 2540-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Tomaz Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualizados 

na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108220 Nr: 5474-08.2015.811.0013

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA VIDOVIX SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO 

DO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138299 Nr: 2997-41.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA PAULINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar a 

autora o salário-maternidade equivalente ao período de 120 (cento e vinte) 

dias devidas pelo nascimento de ELLOÁ PAULINO DA ROCHA, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do 

Salário Maternidade será equivalente ao do salário mínimo na época em 

que cada prestação se tornou devida.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155239 Nr: 10454-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gomes da Silva, Dirce Augusta de 

Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça conforme tabela de zoneamento no site do TJ na 

zona rural da cidade de Pontes e Lacerda. Conforme provimento do CGJ 

07/2017. Para cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116804 Nr: 2499-76.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Brasilino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137828 Nr: 2773-06.2017.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA HENRIQUE DE VASCONCELO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128203 Nr: 7276-07.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por considerar que o benefício de prestação continuada deve atender 

aos necessitados que não possuem meios para prover sua subsistência e 

nem possuem familiares que o faça determino:

1. Desconstituo o perito anteriormente nomeado e nomeio como perito nos 

autos o Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, com endereço profissional na Rua 

Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, 

Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 

8131-0601, independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (art. 421, inc. II c.c. art. 426, inc. II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentar outras considerações que entender 

pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, 

no valor de R$ 600,00, na forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da 

Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal.

2. Que seja oficiada a Assistente Social desta Comarca, com finalidade de 

realizar estudo socioeconômico na autora e sua família por profissional da 

área, ou equipe multidisciplinar.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154488 Nr: 10168-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por considerar que o benefício de prestação continuada deve atender 

aos necessitados que não possuem meios para prover sua subsistência e 

nem possuem familiares que o faça determino:

1. Desconstituo o perito anteriormente nomeado e nomeio como perito nos 

autos o Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, com endereço profissional na Rua 

Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, 

Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 

8131-0601, independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes (art. 421, inc. II c.c. art. 426, inc. II, ambos do Código de 

Processo Civil), bem como apresentar outras considerações que entender 

pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, 

no valor de R$ 600,00, na forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da 

Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal.

2. Que seja oficiada a Assistente Social desta Comarca, com finalidade de 

realizar estudo socioeconômico na autora e sua família por profissional da 

área, ou equipe multidisciplinar.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147610 Nr: 6861-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Paula Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 
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diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por uma 

coas na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153832 Nr: 9819-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CLEMENCIA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por uma 

coas na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Às partes para que indiquem quais provas pretendem produzir no prazo 

de 15 dias, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153826 Nr: 9815-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Conceição Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a ré a efetuar a conversão do vencimento do autor, nos termos 

da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças 

que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores 

exatos deverão ser acrescidos de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ). Condeno a ré ao reembolso das custas 

e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148890 Nr: 7418-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1626-18.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81320 Nr: 3506-45.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 3337-97.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Autos do processo nº. 3337-97.2008.811.0013

Cód. nº. 46712

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido retro.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial no do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Avaliação: 4.798.512,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, 

quinhentos e doze reais).

Localização do bem: Rua José Martins Monteiro, S/N, Centro, Pontes e 

Lacerda/MT.

Registros de penhoras nas fls. 185/190, (R-2/11.129), (R-4/11.129); 

(R-5/11.129); (R-6/11.129); (R-7/11.129); (R-9/11.129); (R-11/11.129); 

(R-13/11.129); (R-14/11.129); (R-15/11.129); (R-16/11.129) e 

(R-17/11.129).

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 25 de abril de 2018, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

2ª) 25 de abril de 2018, a partir das 14h00min, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

A ser realizado pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, NOMEIO para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc.), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providencias do leilão. 3 – 

Caso seja necessário os leiloeiros poderão solicitar auxilio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico, ou eletrônico e presencial, nos termos do 

artigo 882 NCPC e artigo 879, inciso II, do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que ARBITRO em 2,5% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

ARBITRO a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não pago nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

 I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

 II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 

dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

ARBITRO a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não pago nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta 

dias) depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

INTIMEM-SE, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 416 de 597



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 2376-20.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2376-20.2012.811.0013

Cód. nº. 80290

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 1º de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84339 Nr: 1825-06.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161170 Nr: 955-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE OLIVEIRA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR ALVES DE OLIVEIRA GREGÓRIO, 

Filiação: Roseli Alves de Oliveira e Vanderlei Aparecido Gregório, data de 

nascimento: 01/11/1999, natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Na ação de cobrança de alimentos, movida pela 

genitora do alimentando em desfavor do autor, a r. sentença reconheceu a 

obrigação do pagamento de prestações alimentícias e, por conseguinte, os 

valores fixados na ocasião, vem sendo depositados regularmente pelo 

genitor até a presente data, garantindo a subsistência de seu filho de 

acordo com o primado da possibilidade e necessidade. Atualmente, o 

alimentando vem recebendo o percentual de 36% do salário mínimo vigente 

à título de alimentos, o que perfaz o valor de R$337,32 (trezentos e trinta e 

sete Reais e trinta e dois centavos) fixada em sentença, sendo as 

parcelas descontadas diretamente de sua folha de pagamento, conforme 

holerites em anexo. No dia 01/11/2017, o alimentando atingiu a maioridade 

civil, em razão disso, possui capacidade plena para a prática de todos os 

atos da vida civil, nos termos da lei, do mesmo modo, atingindo a 

maioridade trabalhista, possui aptidão total para exercer atividade 

laborativa remunerada, acarretando a mudança na situação de 

hipossuficiência e vulnerabilidade do alimentando, gerando, assim, 

fundamentos suficientes para propositura da presente ação de 

exoneração de alimentos. É cediço que a maioridade não cessa 

automaticamente a obrigação de pagar alimentos. Em que pese a extinção 

do poder familiar, a obrigação de pagar alimentos pode ser mantida em 

razão da relação de parentesco, na forma do art. 1694 do CC, em respeito 

ao binômio possibilidade/necessidade. No entanto, em respeito exatamente 

ao binômio possibilidade/necessidade, que orienta a prestação alimentícia 

no ordenamento jurídico pátrio, a necessidade de alimentos só se presume 

quando decorrente do poder familiar, situação em que os pais, ainda, se 

encontram submetidos legalmente ao dever de sustento. Fora dessas 

hipóteses, só é mantido o encargo alimentar do genitor quando 

comprovado cabalmente a necessidade do filho e a possibilidade do 

genitor de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento, o que 

não é o caso. O alimentando atingiu a maioridade, é jovem, saudável, 

possui plenas condições de trabalhar, demonstrando não haver mais o 

requisito necessidade, além disso, saliente-se que o requerente tem como 

sua única fonte de renda o salário recebido como motorista da Prefeitura 

Municipal de Conquista D’Oeste, que perfaz o valor de um salário mínimo 

vigente, a quantia de R$ 1.162,64 (Hum mil cento e sessenta e dois Reais 

e sessenta e quatro centavos), demonstrando assim, não ter mais 

possibilidade de arcar com os alimentos sem prejudicar o seu próprio 

sustento e de sua atual família, constituída a partir de 04/09/2000, 

conforme certidão de casamento anexa, formada por sua esposa e outro 

seu filho Alfredo Henrique Souza Gregório, menor impúbere, nascido em 

26/03/2004. Diante do exposto, não se mostra razoável a manutenção dos 

alimentos, tendo em vista que o alimentando já é capaz de promover a 

própria subsistência, de modo que a presente exoneração deverá ser 

julgada procedente, eximindo o autor da obrigação alimentar.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Preenchidos os requisitos legais 

(art. 319 e 320 do NCPC), RECEBO a petição inicial.PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do NCPC.Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.PROCEDA-SE a pesquisa de endereço do 

réu junto ao sistema Siel.Com a juntada aos autos, não se obtendo êxito, 

CITE-SE o réu por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao autor 

para requerer o que entender de direito.Cumpridas as etapas acima, 

COLHA-SE a manifestação do Ministério Público e, na sequência, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de fevereiro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6421 Nr: 170-53.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel, Ivone Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 170-53.2000.811.0013

Cód. nº. 6421

Vistos em correição.

Diante do recolhimento das custas (fls. 93/94), DEFIRO o pedido de 
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desarquivamento formulado à fl. 90.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 1º de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 3077-88.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEV - Associação de Ensino do Vale do 

Guaporé, Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYR DUARTE DE LUCENA 

RIBEIRO MAGALHAES - OAB:12843/O

 Autos do processo nº. 3077-88.2006.811.0013

Cód. nº. 35640

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 214, para tanto, CITE-SE o espólio de Oswaldo 

Soller, na pessoa de seu inventariante Marcelo Antônio Fuster Soler, no 

endereço Rua Moreira Cabral nº 1.000, Barra do Bugre/MT, expedindo-se 

carta precatória.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 30 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 3077-88.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEV - Associação de Ensino do Vale do 

Guaporé, Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYR DUARTE DE LUCENA 

RIBEIRO MAGALHAES - OAB:12843/O

 Autos do processo nº 3077-88.2006.811.0013

Código nº 35640

Vistos.

Considerando a informação de que o executado faleceu (fl. 204), entendo 

que a citação do espólio é medida necessária ao prosseguimento do feito.

Neste sentido é a jurisprudência.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO 

DO SÓCIO. NECESSIDADE DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO PÓLO 

PASSIVO. ESPÓLIO DO EXECUTADO FALECIDO. COBRANÇA JUDICIAL DA 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NÃO SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES 

OU HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. 1. Devidamente comprovado o falecimento do sócio, 

bem como a existência de herdeiros incapazes, necessária a intimação do 

espólio do falecido sócio para continuidade da execução, não sendo 

possível a sua continuidade sem tal providência, sendo necessária a 

regularização processual do pólo passivo para que conste a espólio do 

executado falecido, não se fazendo aqui qualquer distinção se tais 

herdeiros são menores ou não. 2. Quanto à suspensão do feito e 

possibilidade de penhora, cabe mencionar que a LEF é expressa no 

sentido de que a cobrança judicial da dívida ativa da União não está sujeita 

a concurso de credores ou habilitação em inventário. 3. A Turma, por 

unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento. (TRF-2 - 

AG: 201002010076385 RJ 2010.02.01.007638-5, Relator: Desembargador 

Federal ALBERTO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2010, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::15/12/2010 

- Página::117)”

Desta forma, DEFIRO o pedido de fl. 202.

 Para tanto, EXPEÇA-SE Carta Precatória a ser cumprida no endereço de 

fl. 203.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 29 de fevereiro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3119-93.2013.811.0013

Cód. nº. 85519

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 1º de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 4797-46.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurora da Costa Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4797-46.2013.811.0013

Cód. nº. 87114

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 1º de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90377 Nr: 2098-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93895 Nr: 4887-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada para DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EXCLUA o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no 

valor de R$ 3.744,90 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 

noventa centavos), cuja data do débito é 01/09/2017. INTIME-SE 

pessoalmente a parte ré, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento para cumprir a ordem no prazo estabelecido, sob pena de 

incidir em multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).CITE-SE a parte ré, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, do NCPC, para, querendo, oferecer resposta, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça a parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC.Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos a parte 

autora, na forma prevista no art. 350 do NCPC.Após, à conclusão para 

novas deliberações.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92067 Nr: 3463-40.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richardson Gean Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157517 Nr: 11623-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela SICREDI contra LAURINDO 

ROCHA.

Após a petição inicial ser recebida e determinada a citação do réu, a 

autora requereu a desistência da ação.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise dos autos, verifico que a autora não mais tem interesse no 

prosseguimento da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Desta forma, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo a autora promover nova ação junto ao Poder 

Judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, c/c art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

observando-se o recolhimento efetuado nas fls. 88/89.

RECOLHA-SE o mandado expedido nos autos, independentemente de 

cumprimento.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59586 Nr: 5152-61.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. S. PEDROSO, Luciene Macedo Silva 

Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83229 Nr: 622-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracino Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 140327 Nr: 3845-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, VMM, WAR, SdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 AUTOS N° 3845-28.2017.811.0013 - CÓD. 140327.Vistos.Trata-se de 

Pedido de Restituição de coisa apreendido formulado por WILSON JOSÉ 

FERREIRA, por meio de advogado constituído, requerendo, em síntese, a 

devolução do aparelho celular Samsung J7 prime dual.Verifico que foram 

juntados aos autos documentos que comprovam a propriedade do referido 

aparelho celular, conforme documentação acostada às fls. 470/v.Instado a 

se manifestar, o Presentante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido sob a alegação de que o referido celular ainda 

interessa ao processo (fls. 473/474).É o breve relatoAssim, no presente 

caso, vislumbro que o bem apreendido ainda interessa ao processo, 

considerando que foi utilizado pelo acusado Rafael Santos Ferreira para a 

prática da infração penal do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, 
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caput, ambos da Lei Federal n° 11.343/2006.Segundo dispõe o artigo 118 

do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo.Além disso, acaso comprovado o crime, tais 

bens estariam sujeitos ao previsto no art. 91, II, do CP.Sendo assim, 

INDEFIRO O PEDIDO, com fundamento nos art. 118, 119 e 120, todos do 

Código de Processo Penal.Intimem-se o requerente e seu patrono. Ciência 

ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154038 Nr: 9930-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Arruda Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o recuperando foi condenado, na 

verdade, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por 

restritiva de direitos, conforme sentença. RETIFIQUE-SE A GUIA DE 

EXECUÇÃO PENAL.

Designo audiência admonitória (restritiva de direitos) para o dia 

01/03/2018, às 13h00min.

Intimem-se o recuperando, MP, DP e advogado da defesa, se houver.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160843 Nr: 824-10.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariane Mágio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Leonardo de Assis 

Ferreira - OAB:104027

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da 3ª vara criminal da 

comarca de Uberlândia/MG, deprecada com a finalidade de proceder ao 

interrogatório da acusada MARIANA MÁGIO BARBOSA, nesta comarca, a 

qual se encontra em prisão domiciliar.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, designo 

audiência de interrogatório para o dia 07 de março de 2018, às 16h00min.

Intimem-se a acusada, o seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 121450 Nr: 4164-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Gomes Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 [...] Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para, CONDENAR o acusado TÚLIO GOMES TENÓRIO como incursos nas 

sanções previstas no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do CP; artigo 157, 

§2°, incisos I, II e V, c/c art. 61, inciso II, alínea "h" (contra criança), ambos 

do CP; artigo 244-B, do ECA; e artigo 307, também, do CP, todos na forma 

do art. 69, do CP.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158142 Nr: 11886-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suedisley Antonio Nobokite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado SUEDISLEY 

ANTÔNIO NOBOKITE, pela prática, em tese, ao disposto no art. 129, §9º, e 

art. 147, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, e nas disposições da 

Lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 19.12.2017 e o acusado apresentou 

resposta à acusação por meio de advogado constituído.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA BRAGA CALCADOS - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RIBEIRO CHOMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA CARVALHO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-72.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA FIGUEIREDO DOS SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALSEMIR NUNES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 13h030min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 8 de março de 2018, às 

15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente em relação à decisão de ID. 6886176, 
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parcialmente transcrita a seguir: "No presente caso, não podemos olvidar 

que a parte reclamante, ao invés de buscar a solução do problema 

através de meio alternativo de solução do conflito, propôs de plano, a 

presente demanda, mesmo tendo à sua disposição o PROCON de Pontes e 

Lacerda e a ferramenta supracitada - “consumidor.gov.br“, que vem a ser 

um “serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo via 

i n t e r n e t ” 

(https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1452514073471). ISSO 

POSTO, SUSPENDA-SE o presente feito, até que o/a requerente promova 

esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira ou através 

do site: consumidor.gov.br, apresentando nos autos documentos que 

comprovem a tentativa na esfera administrativa ou extrajudicial."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000870-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON GADELHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROQUE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DE LIMA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 15h20min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNEI RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 

15h10min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74438 Nr: 775-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Este 

Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES Nº 001/2018

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução n.º 154, 

de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n.º 

05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta para participarem do Cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Vara de Execução Penal.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal, enquanto 

instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos 

das prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n.º 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. - Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 - Quem não pode participar:

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, municipal e do Poder Judiciário.

2.2 – Do prazo e local da inscrição:

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria.

 3. - Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ.

3.1 - Da Seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria.

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

3.2 - Apresentação do Projeto;

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no

 modelo previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da 

publicação da listas das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimento de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

Contato também pode ser através do tel: (66) 3436 1250 ou do e-mail: 

poxoreo@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, __________Maria 

José Gomes Lopes, digitei.

Poxoréu, 02 de fevereiro de 2018

Luciana Simão Braga Tomazetti

Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 722 Nr: 197-72.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Domingos Sávio 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 I – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO À DESISTÊNCIA. 

(...) Assim, INDEFIRO o pedido (fls. 328/329). II – DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) Destarte, tem-se que não prosperam os 

argumentos trazidos pelo executado, razão pela qual REJEITO, in totum, a 

exceção de pré-executividade apresentada nestes autos. III – DO 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Prosseguindo, em que pese o 

requerimento da parte credora pela expedição de mandado de penhora 

para busca de bens penhoráveis, verifica-se que houve a informação de 

alteração do endereço do executado, contudo, sem a devida atualização, 

além de que já foram empreendidas várias diligências com tal desiderato, 

todas sem sucesso. Posto isso, INDEFIRO a expedição de novo mandado 
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de penhora de bens. Consequentemente, INTIME-SE o banco exequente 

para, no prazo legal, promover os atos necessários ao regular andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 134-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Roberto Moreira Lima - 

OAB:MT-10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, porque presentes os requisitos autorizadores 

previstos no art. 300, do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para 

SUSPENDER o cumprimento do mandado de reintegração de posse 

expedido na ação anulatória em apenso (processo nº 

549-93.1997.811.0014, cód. 913) até findo o julgamento da ação de 

usucapião nº 149-49.2015.811.0014 (Código 66085), ou, ulterior 

deliberação judicial.Por conseguinte, EXTRAI-SE cópia desta decisão e 

TRANSLADE-SE à ação anulatória em apenso, dando conhecimento ao Sr. 

Oficial de Justiça, bem como à Polícia Militar acerca da suspensão, por 

ora, do cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse.Após, 

AGUARDE-SE a emenda à exordial pelos autores.Se promovida, CITE-SE a 

ré para, em cinco (05) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 

alegados pelos requerentes (NCPC, art. 306 e art. 307).Se contestado o 

pedido, o feito tramitará sob o rito do procedimento comum (NCPC, art. 307, 

parágrafo único). Todavia, em caso de inércia do polo passivo, os autos 

deverão serem conclusos para análise e ulterior decisão (NCPC, art. 307, 

última parte).Contudo, se transcorrido in albis o prazo para a parte autora 

atribuir valor à causa e recolher as respectivas custas, CERTIFIQUE-SE e 

V O L V A M - M E  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a  a n á l i s e  e 

decisão.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 913 Nr: 549-93.1997.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Florentino de Araújo Júnior, Oswaldo Florentino 

de Araújo, Dirce Florentina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iná Bernardes de Freitas, Ana Cristina Freitas 

Rush, Rafael Bernardes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Gomes de 

Vasconcelos - OAB:13.612, Edmar Gomes de Vasconcelos - 

OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pitter Johnson da Silva Campos - 

OAB:/MT - 15980

 VISTO,

Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse, 

em que após julgada procedente a ação, já com trânsito em julgado, 

pende-se o efetivo cumprimento do comando judicial, haja vista o contido 

às fls. 493/494 dos autos.

Pois bem.

Por primeiro, quanto ao teor do ofício de lavra da Oficial do Cartório de 

Registro de Imóveis (fls. 493v), impõe-se registrar que, de fato, não há 

averbação, explícita, do óbito do até então proprietário do bem imóvel e, 

tampouco, da escritura da cessão de direitos hereditários.

Contudo, com simples compulsar da matrícula do bem, visualiza-se que 

houve transferência de propriedade ao Sr. Abel Francisco da Silva por 

meio de carta de adjudicação extraída dos autos de arrolamento do 

ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS, daí porque há, ainda que 

indiretamente, a notícia do falecimento da primeira proprietária e a 

transferência do bem ao então requerido desta ação.

Assim, REITERE-SE o ofício para que o CRI adote as medidas cabíveis, 

haja vista a anulação do negócio jurídico antes havido, nos termos da 

sentença de fls. 424/427v, encaminhando-se, junto ao expediente, cópia 

do referido decisum.

No mais, verifica-se da cautelar incidental em apenso que foi determinada 

a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse, razão 

pela qual DETERMINO seja cumprida a decisão proferida naquele feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 8884 Nr: 622-89.2002.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aksinia Rijkoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT

 VISTO,

De início, PROMOVA, a secretaria, a abertura de novo volume dos autos, 

conforme determina o art. 337, da CNGC/MT, notadamente porque o 

presente feito já conta com quase 300 (trezentas) folhas.

No mais, INTIME-SE o banco exequente para que, no prazo legal, 

manifeste-se quanto ao petitório e documentos de fls. 252/292.

Sem prejuízo, ATENTE-SE para o cumprimento da decisão proferida nos 

autos em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76004 Nr: 1507-78.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eugenio Florentino de Araujo Junior, 

Jovilina Dias de Jesus, Dirce Florentina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pitter Johnson da Silva 

Campos - OAB:/MT - 15980, Yann Dieggo Souza Timótheo de 

Almeida - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por RUBENS RODRIGUES 

ROCHA e IONE RIBEIRO DA ROCHA, em face de ESPÓLIO DE EUGÊNIO 

FLORENTINO DE ARÁUJO JUNIOR E OUTROS, todos qualificados nos 

autos.

Denota-se dos autos que os embargantes apresentaram pedido de 

reconsideração, alegando que os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência encontram-se presentes nos autos (fls. 

398/399).

Contudo, verifica-se que a análise do pedido de reconsideração restou 

prejudicada pelo deferimento da tutela de urgência na cautelar incidental 

nº 134-75.2018.811.0014 (Código 77977).

Assim, RESTITUO os autos à secretaria para o fiel cumprimento da 

decisão retro proferida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de interdito proibitório c/c tutela de urgência, ajuizada 
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por RAMÃO ENEAS PEREIRA DE LIMA em face de ELI PEREIRA TURBINO, 

ambos regularmente qualificados nos autos.

Pois bem.

Em análise detida do feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, 

segunda parte, do NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 07 de fevereiro 

de 2018, às 17h00min, para a realização de audiência de justificação 

prévia.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, consignando que 

esta deverá notificar as testemunhas constantes da exordial, ou, trazê-las 

no dia e hora aprazados para a realização do ato.

CITE-SE o requerido e INTIME-O, com a máxima urgência, para que 

compareça à audiência, acompanhado de advogado, constando que terá o 

prazo de 15 dias para contestação, que se iniciará após a decisão sobre 

o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.).

OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 236 Nr: 10-16.1986.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Silva Oliveira, Joana Nair de Oliveira 

Alves, Tania Cristina de Souza Oliveira, Luiza Maria de Souza Fernandes, 

José Jorge da Silva Fernandes, Maria Solange da Silva Fernandes, 

Francisco Fernandes Filho, José Fernandes de Olliveira Neto, Marco 

Antonio Scalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537, 

Ricardo Augusto Barbosa - OAB:MT 10.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de inventário judicial do ESPÓLIO DE FRANCISCO FERNANDES 

DE OLIVEIRA, já incluso na Meta 2 do CNJ, uma vez que aforado aos 

01.11.1986, em que os herdeiros, após intimados, pugnam pela dilação de 

prazo para manifestação e consequente impulso (fls. 213).

Pois bem.

Considerando a remota data em que iniciou-se o tramitar do feito, impondo, 

assim, uma análise mais percuciente dos autos, em que pese incluso na 

Meta 2 do CNJ, DEFIRO, excepcionalmente, a dilação do prazo de 30 

(trinta) dias para manifestação das partes (fls. 213).

Transcorrido o prazo acima, INTIME-SE o advogado subscritor do petitório 

para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19639 Nr: 1837-95.2005.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelfe Vessoni, Vera Lúcia Vessoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Daltrozo, Domitilia Santa Basso Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:/MT 12009, José Ivan 

Guimarães Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Luiz Alberto Froner da Silveira - OAB:26066/RS

 VISTO,

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que fora procedida à 

inquirição de todas as testemunhas arroladas, com a subsequente 

devolução das cartas precatórias expedidas.

Ademais, verifica-se que o feito supostamente conexo a esta ação já 

encontra-se, em tese, tramitando perante este juízo, haja vista o contido 

no ofício de fls. 1.725v.

Deste modo, previamente ao encerramento da instrução e consequente 

intimação das partes para a apresentação dos derradeiros memoriais, 

imperioso que se faça o apensamento das ações, com posterior 

conclusão para análise de eventuais questões prejudiciais.

Posto isso, RESTITUO os autos à secretaria para que seja perfectibilizado 

o apensamento das ações conexas.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25685 Nr: 940-62.2008.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lozar Reutov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes embargos de terceiro.Por conseguinte, CONDENO o embargante 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.P. R. I.Transitado em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia deste decisum aos autos em apenso.Após, em 

nada sendo manifestado pelas partes, em 15 (quinze) dias, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de praxe, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29524 Nr: 329-07.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 329-07.2011.811.0014 (Código 29524)

 VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou (fl. 149) com os cálculos 

apresentados pelo executado INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

(flS. 145/147), por corolário lógico, HOMOLOGO o cálculo apresentado e 

determino a EXPEDIÇÃO de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

atentando-se a sentença de fls. 52/55, e, instruindo-o com os documentos 

necessários, em favor da exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu – MT, 02 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76647 Nr: 1800-48.2017.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Daiane Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1800-48.2017.811.0014 (Código 76647)

VISTO,

 Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Exibição de Documentos 

intentada por JESSICA DAIANE RODRIGUES ALVES em face de CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, ambos devidamente qualificados nos autos.
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Pois bem.

De elementar conhecimento que a Constituição Federal, ao dispor sobre a 

competência da Justiça Federal, em seu artigo 109, inciso I, diz o seguinte:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: (...)

 I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)”.

Desta exegese, resta clarividente que este juízo não possui competência 

para conhecer e decidir a presente lide, tendo em vista que a parte 

demandada é empresa pública federal.

Portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a 

presente ação é absoluta, sendo permitido seu reconhecimento em 

qualquer fase processual, até mesmo de ofício (Precedente: STJ, CC 

1.515/RJ).

Diante do exposto, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, da competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas da 

Justiça Federal desta região, para onde DETERMINO a remessa deste 

feito.

Intime-se.

Baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22522 Nr: 1427-03.2006.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74224 Nr: 647-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agustinho Moraes da Silva, Cecília Lourenço 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 POIS BEM.O artigo 1º da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe 

sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e a sua destinação 

preceitua que:Art. 1º As armas de fogo e munições apreendidas nos 

autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no 

art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração do respectivo laudo 

pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação 

do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição.Por sua vez, o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual 

dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 

outras providências, rege que:Art. 25. As armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.Assim, 

considerando já ter havido a elaboração de laudo pericial, considerando a 

intimação das partes, considerando não haver informações de eventual 

proprietário de boa-fé e considerando que o(s) objeto(s) não mais 

interessa(m) à causa, DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do 

processo e remetido ao Comando do Exército, antes do transito em julgado 

da sentença condenatória já proferida nos autos.Advirto que a remessa 

de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do Exército 

deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- 

CGJ. Após, certifique-se. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência.Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 30 de 

janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68986 Nr: 1682-43.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu ELIAS MARTINS FERREIRA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 

9.503/1997. (...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado 

ELIAS MARTINS FERREIRA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - 

MT, 30 de janeiro de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77427 Nr: 2196-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves de Miranda Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28058 Nr: 563-23.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77427 Nr: 2196-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves de Miranda Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 892-69.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório, acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76562 Nr: 1756-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Carlos Roberto Batemarque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Jorge da Silva, Leidiane Natal Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 238-09.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apoelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72401 Nr: 1821-58.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanete Araujo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2297-62.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Mauricio Neves Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, da certidão do ofificial 

de justiça a seguir transcrita "Certifico que após realizar buscas junto com 

a oficial de justiça Deuzeni Pereira de Souza no sentido de localizar o 

veículo descrito no mandado, procedemos a apreensão do bem, conforme 

Auto de Busca e Apreensão e Depósito anexo ao mandado. Certifico 

ainda que foram relizadas diligências na zona urbana e na zona rural 

desta comarca, devendo a parte autora efetuar o depósito das diligências 

no valor de R$ 668,60. Juranir Gonçalves Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77642 Nr: 2304-54.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSG, NRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2304-54.2017.811.0014 (Código 77642)

VISTO,

 L. D. S. G., menor, representado por sua genitora NAIANE RAQUEL 

SOUZA SILVA impetra o presente mandado de segurança com pedido 

liminar em face da DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL JOSÉ DIAS COUTINHO.

Todavia, figurando esta magistrada como representante legal de seu filho 

em mandado de segurança impetrado perante à comarca de Primavera do 

Leste/MT, cuja matéria guarda grande similitude a deste writ, com 

fundamento no art. 145, inciso IV, do NCPC, e, em cumprimento ao dever 

legal, moral e acima de tudo ético, DECLARO-ME suspeita para conduzir o 

presente processo.

Por conseguinte, DETERMINO a identificação da suspeição na capa dos 

autos, com o imediato encaminhamento ao substituto legal, para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 401-34.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA DE ARAÚJO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 

14:15horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29662 Nr: 409-11.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 

14:30horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 247-36.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Intimo a parte exequente para manifestação acerca da impugnação de 

fls.282/308, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme item 2 do despacho 

de fls. 309/310.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 1951-30.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se no feito, em 30 (trinta) dias, 

sobre o retorno dos autos e as determinações constantes às f. 111.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56698 Nr: 2109-17.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES, OSCAR JOSE 

DE CARVALHO, E. S. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240/MT

 Visto.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta por Município de Nova Maringá em 

face de Gilmar Pereira Fagundes, Oscar José de Carvalho e E S 

Engenharia e Construção Ltda, com pedido liminar de indisponibilidade de 

bens, objetivando a condenação destes ao Ressarcimento de Danos ao 

Erário no montante de R$ 26.160,26 (vinte e nove mil cento e sessenta 

reais e vinte e seis centavos).

Em detida análise dos autos, verifico que este feito tem como objeto o 

ressarcimento do erário Municipal, motivado pela prática de condutas dos 

réus tipificadas como ilícitos de improbidade administrativa.

 A decisão de lavra do Ministro Relator Teori Zavascki no Recurso 

Extraordinário nº 852.475-SP, determinou a suspensão do processamento 

de todas as demandas pendentes no território nacional, que tratam da 

“prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

tipificados como ilícitos de improbidade administrativa”, senão vejamos:

“(...) Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida a 

repercussão geral do debate relativo à “prescritibilidade das ações de 

ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de 

improbidade administrativa” (RE 852.475-RG, de minha relatoria, DJe de 

27/5/2016, Tema 897). Determino a suspensão do processamento de 

todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no 

território nacional (CPC/2015, art. 1.035, § 5º). (SIC)”

Assim, nota-se que o STF reconheceu a existência de repercussão geral 

da questão constitucional suscitada, o que abrange este feito.

 Dessa forma, em consonância com o determinado, este processo deverá 

ser suspenso até o julgamento do recurso em questão.

 Ante o exposto:

a) Suspendo o trâmite da presente demanda até o julgamento final do 

Recurso Extraordinário n.º 852.475/SP;

b) Junte-se aos autos cópia de aludida decisão do Supremo Tribunal 

Federal;

c) Proceda-se as anotações necessárias, para baixa nos relatórios 

estatísticos e de meta.

Intimem-se as partes, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61012 Nr: 2151-32.2015.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a aquiescência do exequente quanto ao cálculo 

apresentado pelo executado, f. 111, determino a expedição de ofício 

requisitório para levantamento do valor apurado, o qual deverá conter os 

requisitos previstos na Emenda Constitucional nº 26/2009 e Resoluções 

115 e 123/2010 do CNJ.
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 Para tanto, utilize-se do modelo padrão de ofício requisitório para 

requisição de RPV e atente-se para os documentos lá exigidos, os quais, 

estando ausentes, deverá o autor ser intimado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer os devidos documentos, uma vez que qualquer erro 

material ou formal enseja a devolução do presente procedimento 

requisitório.

Expeça-se o necessário.

Após, com a consequente expedição e levantamento do valor, intime-se o 

exequente para manifestar-se e requerer o que entender de direito, 

consignando que seu silêncio importará em extinção do processo pelo 

pagamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido às fls. 81, portanto intimo a 

parte autora a impulsionar os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29569 Nr: 317-33.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 

1445horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 407-36.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO JP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI/BRASILTELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027/B-MT, Luis Fernando de Souza Neves - OAB:3.934 

OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO formulada por AUTO POSTO JP LTDA em 

desfavor de OI S.A com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Oportunamente e certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-seSão José do Rio Claro – MT, 02 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60005 Nr: 1427-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MACHADO HENQUE, EDSON 

VANDERLEI CANOVA MORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

Nº210.13

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 951-53.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO 

DEMOCRATAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos.Alcenor Luiz Ziliotto, às fls. 250/251, opôs embargos de 

declaração contra a sentença de fls. 239/248, que julgou procedente a 

presente ação, reconhecendo como nula a intervenção/dissolução do 

Diretório Regional dos Democratas em São José do Rio Claro, efetuada 

pela Comissão Executiva Municipal, bem como determinou seja 

restabelecida a Executiva Municipal formada pelos requerentes, com 

vigência até 22/08/2018, e condenou o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios à parte adversa no equivalente à 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.[...] .O art. 85, § 8.º, do 

CPC determina que nas causas de valor inestimável, irrisório ou quando o 

valor da causa foi muito baixo, os honorários serão fixados consoante 

apreciação equitativa do juiz, não servindo de base o valor da causa. In 

verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.(...)§ 8.º Nas causas em que for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito 

baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2.º”.No caso dos autos, trata-se 

de uma ação anulatória, sem valor estimado de proveito econômico 

almejado, sendo dada à causa o R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 

para efeitos fiscais.Desse modo, observado que a sentença merece 

reforma quanto aos honorários sucumbenciais, vez que condenou o 

vencido ao pagamento de 15% de uma condenação inexistente.Posto isto, 

nos termos do art. 1022, inciso I, do CPC, acolho os presentes embargos 

para eliminar a contradição apontada na sentença de fls. 239/248, para, 

nos termos do art. 85,§ 8.º do CPC fixar os honorários advocatícios 

devidos pelo requerido ao autor, ora embargante, no valor de R$ 1.760,10 

(mil setecentos e sessenta reais e dez centavos). No mais, mantenho a 

sentença na forma que se encontra lançada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 429 de 597



 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 565-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 565-23.2016.811.0033 – Cód. 62950

Vistos.

Determino seja o imóvel penhorado avaliado, pelo senhor oficial de justiça 

que atua no feito, correndo as despesas dessa avaliação por conta do 

exequente, visto que visa garantir que o credor receba aquilo que lhe é 

devido.

Após, sobre a avaliação, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízos, intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias apresentar 

planilha de débitos atualizada.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 1369-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDNO DAS NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "LAGOINHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 PROCESSO N: 1369-88.2016.811.0033 (64431)

Visto, em correição.

Tendo em vista a petição de fl. 35, homologo a desistência da ação.

Como consequência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 17 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72531 Nr: 2381-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2381-06.2017.811.0033 – Código 72531

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUZIMAR ROCHA DE CASTRO

PARTE REQUERIDA: LEUDIMAR CARVALHO ROCHA

INTIMANDO(A, S): Interditado: Leudimar Carvalho Rocha, Cpf: 

74265318134, Rg: 19635776 SSP MT Filiação: Marilene Carvalho Rocha, 

data de nascimento: 02/01/1982, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, 

solteiro(a), Endereço: Rua Espanha, 1284, Bairro: Jardim Europa, Cidade: 

Nova Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, onde 

foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, nos 

termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil:

SENTENÇA: Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por LUZIMAR ROCHA DE CASTRO em face de 

LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, devidamente qualificadas, aduzindo, em 

síntese, que a interditanda, que reside na companhia da autora, é 

portadora de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor associado a 

epilepsia, moléstia que a tornou incapacitada para realizar as funções do 

dia a dia, no trabalho e na vida social. Em sede de tutela antecipada 

postulou sua nomeação como curadora da interditanda, ao argumento de 

que necessita requerer benefício previdenciário em favor da interditanda, 

o que exige que a autora a represente como curadora. Ao final requereu a 

concessão da tutela de urgência, a citação da interditanda, a intimação do 

Ministério Público, designação de perícia e a procedência da ação com a 

consequente decretação da interdição. Juntou documentos (fls. 08/18). Na 

decisão de fls. 19/20 foi deferida a tutela de urgência pretendida, 

nomeando a requerente como curadora provisória da interditanda, bem 

como determinada a realização de prova pericial. O laudo pericial foi 

juntado aos autos às fls. 29/35. Manifestação da requerente pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência do pedido inicial à 

fl. 36. Às fls. 37/40 o Ministério Público Estadual apresenta manifestação 

pela procedência total dos pedidos constantes na exordial, requerendo a 

decretação da interdição da requerida, nomeando a requerente como sua 

curadora. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 2. O pedido 

inicial deve ser julgado procedente. O feito já está maduro para ser 

decidido, sendo desnecessária realização de qualquer outra diligência. 

Saliento, inicialmente, que a ausência do interrogatório da interditanda não 

importa em nulidade do feito, haja vista a existência de prova robusta nos 

autos capazes de demonstrar que a interdição da requerida é a medida 

que se impõe. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INTERDIÇÃO - INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA - CASO CONCRETO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Por se tratar de medida 

excepcional, a interdição não pode prescindir de demonstração cabal da 

incapacidade do interditando. Se as provas colacionadas aos autos, 

notadamente o laudo pericial realizado com lisura por 'expert', autorizam a 

conclusão indubitável acerca da incapacidade do interditando, que não 

possui condições de gerir sua pessoa e seus bens, é possível prescindir 

da realização de interrogatório judicial, devendo desde logo ser decretada 

a  i n t e r d i ç ã o ” .  ( T J - M G  1 0 1 4 5 0 6 3 1 8 3 0 5 0 0 0 1 1  M G 

1.0145.06.318305-0/001(1), Relator: ARMANDO FREIRE, Data de 

Julgamento: 17/03/2009, Data de Publicação: 04/05/2009). Verifico que a 

requerida deve realmente ser interditada, pois, examinada, concluiu-se 

que apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da 

vida civil, de modo que se encontra desprovido de capacidade de fato. 

Compulsando os autos, verifica-se que o exame pericial concluiu que a 

interditanda é portadora de sequela de paralisia cerebral (CID G 80.9) e 

retardo mental profundo (CID F 73), sendo totalmente incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens, conforme laudo pericial de fls. 29/35. 

Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 

13.146/2015, que estão sujeitos a curatela: I - Aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...), o que é 

o caso da interditanda, razão pela qual merece acolhimento o pedido 

inicial. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Leudimar Carvalho Rocha, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora a Sra. Luzimar Rocha de Castro. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Cumpra-se.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68568 Nr: 169-12.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO GERONIMO, REGINA CELIA 

GERONIMO, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, SEDENI 

LUCAS LOCKS, MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LRDA, IVONETE R. LODKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50653 Nr: 2573-12.2012.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSDSPEMPS, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS, IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.547

 Intimo Vossa Senhoria JOSE MARIA MARIANO, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24336 Nr: 1574-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, NELSON JOSE 

ARNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, 

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE - OAB:14.486/MT

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 1819-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPA, VGPA, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32854 Nr: 1042-85.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, CDSP, MLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72699 Nr: 2427-92.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPA, VGPA, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 5639 Nr: 1647-80.2002.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL BRIANORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENZO YABUNAKA, ROBERTO MASSASHI 

TANNO, INILDO YUNG, MADEIREIRA MORANKITAN LTDA, MÁRIO GOLON, 

WEBER LUIZ BENEDITO, REINALDO ALVES PEREIRA, JURANDIR 

BOTTEGA, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

ALUIZO NOMA, OSCAR NEVES DE MENEZES, ANALIA MARIA DA SILVA 

NEVES, KAZUE NOMA, FERTILIZANTES CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Alencar 

Campos - OAB:4123, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976, Moacyr de Araújo - 

OAB:3.238

 Intimo Vossa Senhoria SERGIO DRESSLER BUSS, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18822 Nr: 595-73.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES - 

OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria LEINA MARIA LEMES DA SILVA, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64067 Nr: 1190-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26227 Nr: 99-39.2010.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP, RPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSP, EDMPS, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria JOSE MARIA MARIANO, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 2569-96.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDBDS, DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75234 Nr: 3505-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1414-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA EDINEIA BERTE ME, GLÁUCIA 

EDINÉIA BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 3012-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO 

(REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO OAB - 

SP0248526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000146-49.2017.8.11.0033 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

ROSSI PIPINO e LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES 

PIPINO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Indenização por Danos Morais e Materiais, formulada por LUIZ 

FERNANDO ROSSI PIPINO e LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI 

GUEDES PIPINO, em face de LATAM AIRLINES Brasil/AS. Aduz a parte 

autora que adquiriu passagens aéreas junto a empresa ré de Cuiabá/MT à 

José do Rio Preto/SP, com uma escala em São Paulo/SP (aeroporto de 

Congonhas), estando o embarque previsto para o dia 25.02.2017 às 9h e 

49min. Relata que o desembarque no aeroporto de Congonhas ocorreu por 

volta das 12h e permaneceram os requerentes neste aeroporto 

aguardando o voo em conexão para a cidade de São José do Rio 
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Preto/SP, que deveria ocorrer às 16h45 min, todavia, no horário previsto 

foram informados que o voo havia sido cancelado. Assevera que diante 

da incerteza a respeito do prosseguimento da viagem nos moldes 

contratados e considerando as dificuldades de locomoção do primeiro 

autor por conta de torção no tornozelo, que exigiam a utilização de cadeira 

de rodas, tendo o casal uma filha de apenas 1 ano e 10 meses a 

acompanhar-lhe, os autores contrataram um transporte particular até a 

cidade de Bebedouro/SP, local de domicílio de seus familiares, para onde 

se dirigiriam em veículo próprio após a chegada na cidade de São José do 

Rio Preto, acaso cumprisse a ré as obrigações contratadas. Postula, ao 

final, que indenização pelos danos morais e materiais suportados. Em 

sede de contestação, a requerida alegou preliminarmente a incompetência 

do Juizado Especial, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - Incompetência do 

Juizado Especial Sustenta o requerido a incompetência do Juizado 

Especial, em razão do valor da causa atribuído na inicial, que supera o teto 

de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecidos no artigo 3º, da Lei n. 

9.099/95. É cediço que o valor da causa deve corresponder que proveito 

econômico pleiteado. Nesse contexto, o STJ firmou o entendimento que em 

se tratando de litisconsórcio ativo, o valor da causa a ser considerado 

deve ser calculado individualmente por autor. Observe: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS 

MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA 

LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em se tratando de 

litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos 

Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, 

individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 

(sessenta) salários mínimos. 2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com 

jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie a Súmula 

83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 3.Recurso Especial não conhecido.”.(REsp 1658347/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, 

DJe 16/06/2017) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA 

CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. 1. A jurisprudência desta 

Corte firmou a compreensão de que, em se tratando de litisconsórcio ativo 

facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve 

observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da 

demanda. Precedente: AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no REsp 1.376.544/SP, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/6/2013; AgRg no 

REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 26/3/2014. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015) Registra-se, ainda, que a 

parte autora renunciou o valor excedente a 40 (quarenta salários 

mínimos). Desta feita, afasto a preliminar arguida, e por consequência, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Inicialmente, defiro à parte autora a inversão do ônus 

da prova, já que presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a relação 

consumerista e a hipossuficiência do consumidor, sendo esta considerada 

no seu sentido técnico, já que, não obstante a parte autora tenha 

apresentado documentos na inicial, a prova documental necessária para 

esclarecer eventuais problemas ocorridos na aeronave que ensejaram o 

atraso em análise, segundo ponto incontroverso, é de exclusivo poder da 

parte requerida. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que considera consumidor 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Verifica-se no caso em análise ser incontroverso 

o cancelamento do voo de São Paulo/SP (Congonhas) com destino à São 

José do Rio Preto/SP O ponto discordante entre as partes revela-se na 

responsabilidade da requerida relativamente ao motivo do cancelamento 

do voo, se decorrente de caso fortuito ou não capaz de gerar o dano 

moral alegado na inicial. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram 

passagens aéreas junto a empresa ré de Cuiabá/MT à São José do Rio 

Claro/SP, com escala em São Paulo/SP, e após aguardar por mais de 4 

horas para o voo de conexão, foram informados do seu cancelamento. 

Não obstante, as justificativas apresentadas pela requerida acerca do 

cancelamento do voo, em razão das condições meteorológicas 

desfavoráveis, tendo em vista a relação consumerista e dada a inversão 

do ônus da prova, a empresa ré não logrou em comprovar efetivamente a 

impossibilidade da decolagem da aeronave. Impede destacar que a 

empresa aérea tem o dever de prestar informações suficientes aos 

consumidores e, no caso em questão, embora alegue a ocorrência de 

força maior em razão do evento natural, não há evidencia de que ciente 

desta condição climática informou os autores do cancelamento do voo. 

Registra-se que a parte autora relata que desembarcou em São Paulo/SP 

por voltas das 12h e permaneceu no aeroporto aguardando o voo em 

conexão previsto para 16h45mim, e somente no horário previsto foram 

informados do cancelamento do voo, o que, inegavelmente, demostra a 

falha na prestação do serviço. É certo que a análise à luz do CDC, 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a 

comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, 

bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de 

causalidade. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 

14: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de 

obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do 

mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Destarte, 

não pairam dúvidas acerca da conduta ilícita da requerida no 

cancelamento do voo e na falha na prestação do serviço no tocante a 

prestação de informação acerca do status do voo. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré, passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Danos Materiais Aduz a parte autora que diante 

das incertezas a respeito do prosseguimento da viagem nos moldes 

contratado, aliado as dificuldades de locomoção do autor Luiz Fernando, 

que exigiam a utilização de cadeira de rodas, e estando acompanhados 

uma criança de apenas 1 ano e 10 meses, se deslocaram até o hotel 

disponibilizado pela empresa ré e contrataram um transporte particular até 

a cidade de Bebedouro/SP, local de domicílio de seus familiares, para onde 

se dirigiriam em veículo próprio após a chegada na cidade de São José do 

Rio Preto. Postula a autora pela reparação dos danos materiais 

suportados, consistentes nas despesas referentes a combustível, 

pedágio e pagamento de motorista, que totalizam o valor de R$ 450,38 

(quatrocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos). É cediço que o 

dano material é o dano certo, não hipotético que efetivamente sofreu a 

parte requerente em razão de fato praticado pela requerida. Nesse 

contexto, o artigo 741do Código Civil estabelece que: “Interrompendo-se a 

viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que 

em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o 

transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a 

anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo 

também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, 

durante a espera de novo transporte.” Ademais, o artigo 231 da Lei n. 

7.565/86, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, traz a 

seguinte redação: “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou 

atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, 

qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do 

bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo 

único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da 

viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e 

hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo 

da responsabilidade civil.” (grifos acrescidos). Desse modo, não pairam 

dúvidas que todas as despesas decorrentes da interrupção da viagem 

devem ser suportadas pela empresa ré. Nesse sentido: “AGRAVO – 

DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSPORTE 

AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – VIAGEM NÃO REALIZADA – EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE – NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL E MORAL – 

EXISTENTES – CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVADOS – 
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RECURSO DESPROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, 

e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil 

objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais in re ipsa, e danos materiais devidamente 

comprovados. Sendo observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, deve ser mantido quantum indenizatório referente aos 

danos morais. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT, AgR 22694/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016). 

Analisando os autos, verifico que a parte autora acostou Cupom Fiscal 

emitido pelo Posto do Rodolfo no valor de R$ 195,08 (cento e noventa e 

cinco reais e oito centavos), referente ao gasto com combustível; 

comprovante de pagamento no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco 

reais), referente ao transporte de Congonhas à Bebedouros; comprovante 

de despesas com pedágio no valor de R$ 75,30 (setenta e cinco reais e 

trinta centavos), todas arcados pelo autor Luiz Fernando Rossi Pipino. 

Desta feita, deve a requerida promover a reparação dos danos materiais 

suportados pelo autor Luiz Fernando Rossi Pipino referente às despesas 

despendidas no valor total de R$ 450,38 (quatrocentos e cinquenta reais e 

trinta e oito centavos). - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pela parte 

autora comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, os 

documentos juntados na inicial revelam os fatos mencionados e o descaso 

enfrentado pelos autores, o que não gera apenas mero aborrecimento, 

mas efetivamente dano moral indenizável, que se apresenta na qualidade 

de implícito, in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o atraso do voo e o descaso relativo ao 

tratamento dispensado pela companhia aérea ao cliente, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, ao mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada requerente. - DO 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de condenar a parte ré, LATAM AIRLINES Brasil S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) para cada requerente, cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como pelos danos 

materiais suportados pelo requerente Luiz Fernando Rossi Pipino, no valor 

de R$ 450,38 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), 

acrescidos de correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir data da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 30 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-50.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNHO DAS NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000133-50.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EDNHO DAS NEVES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por EDNHO 

DAS NEVES PEREIRA, em face de BANCO PANAMERICANO S/A. Sustenta 

realizou financiamento junto ao requerido, sendo 60 (sessenta) parcelas 

de R$ 697,38 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). 

Relata que, adimpliu 59 parcelas do contrato de financiamento, e ao 

solicitar o boleto para o pagamento da ultima parcela, foi informado que 

havia outras parcelas em atraso. Postula pela declaração de inexistência 

de débito, bem como que o requerido encaminhe o boleto para o 

pagamento da parcela n. 60, e indenização pelos danos morais. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 434 de 597



expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, verifico que restou incontroverso que o autor 

realizou financiamento junto ao requerido, consistente em 60 (sessenta) 

parcelas de R$ 697,38 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito 

centavos). A controversa cinge-se apenas quanto ao inadimplemento das 

parcelas 52 e 53. Não obstante as alegações do requerido, analisando os 

autos verifico que restou devidamente demonstrado o pagamento as 

referidas das parcelas, consoante se observa dos comprovantes 

acostados com a exordial. Desta feita, comprovado o adimplemento das 

demais parcelas, não vislumbro qualquer óbice em a requerida fornecer o 

boleto para o pagamento da última parcela. Assim, deve o requerido 

fornecer o boleto referente a parcela n. 60, no valor de R$ 697,38 

(seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), com 

vencimento para 13/05/2017. Analisando os autos, verifica-se que o autor 

solicitou ao auxilio do Procon para quitar a parcela n. 60 apenas em 

24/05/2017, desse modo, os juros deverão ser calculados apenas até 

24/05/2017, - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, os documentos 

acostados na inicial demonstram todo o transtorno vivenciado pelo autor 

para tentar quitar integralmente o financiamento junto ao Banco requerido. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a cobrança e 

se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se bem clara 

nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar a 

inexistência do débito referente as parcelas n. 52 e 53, do contrato de 

financiamento firmando entre as partes; - determinar que a requerida, 

forneça o boleto da parcela n. 60, no valor de R$ R$ 697,38 (seiscentos e 

noventa e sete reais e trinta e oito centavos), com juros moratórios 

calculados apenas até 24/05/2017. - condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 24/05/2017. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 435 de 597



Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010310-27.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON PIRES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010310-27.2012.8.11.0033 REQUERENTE: ROBISON PIRES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. DESPACHO Vistos, 

Compulsando os autos, verifico que a parte executada apresentou 

embargos (Id.6562705). Desta feita, intime-se a parte embargada para 

manifestação, no prazo legal. Ademais, tendo em vista o deposito do 

montante devido (R$ 50.550,00), e considerando os argumentos expostos 

pelo embargante no tocante a inexistência do descumprimento da 

obrigação de fazer, eventual erro no cálculo judicial e, ainda, o pleito para 

reduzir as astreintes, vislumbro que o prosseguimento da execução 

poderá causar dano de difícil ou incerta reparação, razão pela qual 

concedo o efeito suspensivo ao presente embargos. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 30 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-20.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO KIEFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000038-20.2017.8.11.0033 REQUERENTE: HERALDO KIEFER 

REQUERIDO: TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Cobrança formulada por HERALDO KIEFER, em face 

de TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADA S/A. Sustenta, que é 

proprietário do veículo Kia Bongo K2700 IILDUB, classificado pelo Contran 

como espécie tipo CAR/CAMIONETE/CARRC FEC, categoria particular. 

Relata que ao chegar na praça de pedágio da empresa ré (Rodovia 

SP310), teve a classificação de seu veículo alterada, cobrando-lhe a tarifa 

referente a CAT 02 (comercial). Postula, ao final, pelo ressarcimento em 

dobro do valor de R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos), bem 

como indenização por dano morais no importe de R$ 300,00 (trezentos 

reais). Conheço diretamente do pedido e passo a proferir julgamento 

antecipado da lide, eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito, 

no que sigo orientação do Superior Tribunal de Justiça no que sentido de 

que presentes as condições que autorizam o julgamento antecipado é 

dever do Juiz e não mera faculdade a prolação da sentença. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo Art. 3°, do 

CDC, in verbis: “Art.3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Cabe 

ressaltar que o art. 22 do referido diploma legal corrobora o amparo dado 

aos usuários deste tipo de serviço, não excluindo os casos em que a 

prestadora é uma concessionária, observe: “Art.22 – Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços, adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos”. Desta feita, não resta dúvida quanto a existência de relação 

de consumo entre as partes. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Analisando os autos, verifica-se que autor é proprietário do veículo Kia 

Bongo K2700 IIL DUB, e ao chegar na praça de pedágio da empresa ré 

(Rodovia SP310), foi-lhe cobrada a tarifa a CAT 02. Sustenta o autor que 

seu veículo seria classificado na categoria particular, de acordo com o 

seu CRLV, e que por tal razão o seu enquadramento tarifário de pedágio 

deveria ser CAT 01 e não CAT 02. Não obstante as alegações do autor, 

compulsando os autos, verifico que o veículo Kia Bongo K2700 IIL DUB foi 

classificado como CAT02, por possuir rodagem dupla. Consoante se 

observa os documentos acostados nos autos, a classificação tarifária 

dos veículos considera o número de eixos e tipo de rodagem, e não se o 

veículo é comercial ou particular, conforme alega o autor. Desta feita, 

resta inequívoco que o veículo pertencente ao autor, Bongo K2700 IIL 

DUB, possui dois eixo e de rodagem dupla, sendo, portanto, classificado 

na CAT 02. Assim, ausente comprovação da cobrança indevidamente no 

pedágio pela empresa requerida, forçoso é a improcedência da inicial. 

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de 

fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1763-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 Contudo, verifica-se na certidão de fls. 133, quando da intimação do 

acusado acerca da decisão de fls. 127/128, que foi constatado um 

mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Pedro Afonso/TO (Autos n.º 577.75.2015.8.27.2733), 

inclusive já realizada a devida comunicação ao aludido Juízo, conforme 

ofício de fls. 134, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de água Boa/MT. 

Intime-se o acusado da presente decisão. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22879 Nr: 307-38.2011.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB, DFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO, para 

devolução dos autos nº 307-38.2011.811.0049, Protocolo 22879, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 “Vistos. Tendo em vista certidão de fls. 189, indicando a ausência 

justificada do patrono do requerido por motivo de saúde, redesigno 

audiência para o dia 27 de fevereiro, às 09:00 horas. Concedo ao 

requerido 10 dias para juntar documento que justifique ausência de seu 

advogado. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 660-81.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos patrono do denunciado para 

que colacione ao presente feito a procuração. Ref.:52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34934 Nr: 907-96.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Soares Carvalho Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 831-72.2014.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sul América Cia Nacional de Seguros, FERNANDO 

FERREIRA ASSIMOS, RADAR RIO SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LAZARO RODRIGUES 

DE ARAÚJO - OAB:107297RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 34840

Vistos etc.

Nos termos da cota ministerial de fls.20, intima-se pessoalmente a 

Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os 

documentos suficientes quanto à apreensão do veículo, a fim de 

possibilitar a análise do feito.

Alto Garças/MT, 10 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 2032-02.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA CRUZ JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Em que pese a certidão de ref. 42, verifica-se que a autora atualizou os 

débitos, com débitos que não se encontravam inicialmente inscritos na 

CDA constante da Exordial, o que é vedado. Assim, considerando que os 

débitos inciais atualizados não ultrapassam o valor de 15 UPF´s, mantenho 

in totum a retro decisão de ref. 39 que determinou o arquivamento. 

Cumpra-se.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36984 Nr: 2202-71.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEY BENEDITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Em que pese a certidão de ref. 55 verifica-se que a autora trouxe o 

calculo atualizado da dívida com débitos que não se encontravam 

inicialmente inscritos na CDA constante da Exordial, o que é vedado. 

Assim, considerando que os débitos inciais atualizados não ultrapassam o 

valor de 15 UPF´s, mantenho in totum a retro decisão que determinou o 

arquivamento. Cumpra-se.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 50258 Nr: 2248-55.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laender Rodrigues de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca da correspondência devolvida na ref.23, negativa a 

citação/intimação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38885 Nr: 807-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracilene Maria Gomes Batista, Jailton de Paula Soares, 

Jocineide Batista Soares, Andréia Aparecida Viana Soares, Ricardo 

Venero Soares, JOSIANE BATISTA SOARES, Raquel Venerio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica as contestações apresentadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33296 Nr: 1693-77.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercilio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos patronos da requerida 

para que a apresente em audiência conciliatória no CEJUSC no dia 

05/03/2018, as 13:00 horas, ante a impossibilidade da intimação pessoal 

em razão da devolução da correspondência pelos Correios(fl.145).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12632 Nr: 1382-28.2009.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudimar Trentin Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondoagro - Produtos Agropecuários ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT., Monica Valeria Cordeiro Lima - OAB:8.918-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do requerido para 

que o apresente em audiência conciliatória, vez que a tentativa de 

intimação pessoal via Correios foi infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33140 Nr: 1540-44.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Ferreira Santana de Souza, CLAUDIANE 

SANTANA DE SOUZA, Doreni Santana de Souza, Claudineia Santana de 

Souza, Eilismaico Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilma Avelino dos Santos - 

OAB:6209/MT, Thalles Rezende Lange de Paula - OAB:11922-MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da requerida 

Nogueira Transportes Ltda, para que a apresente na audiência 

conciliatória designada no CEJUSC, ante a impossibilidade em sua 

intimação pessoal, conforme correspondência devolvida pelos 

Correios(fl.178).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9936 Nr: 578-94.2008.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cimadon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osair Emilio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 9936

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação reivindicatória, cumulada com perda e danos com pedido 

de liminar proposta por LUZIA CIMADON DOS SANTOS em face de OSAIR 

EMÍLIO DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada via DJE através 

de seu advogado para proceder com o prosseguimento do feito, 

quedou-se inerte, bem como a tentativa de intimá-la através de carta de 

intimação pelo Correio, restou infrutífera, uma vez, que o AR foi devolvido 

pelo motivo “mudou-se”, verifica-se que a parte autora mudou de 

endereço sem comunicar este juízo, portanto presume-se o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, razão pela qual extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo equitativamente em R$500,00(quinhentos reais), no 

entanto suspendo o pagamento nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Alto Garças/MT, 10 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47502 Nr: 705-17.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renildo Fraga Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do cumprimento do acordo informado na ref.39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14883 Nr: 913-11.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Teodoro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUIZA BARBOSA DE 
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FREITAS - OAB:18207/O

 Código nº: 14883

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT em face de ANTÔNIO TEODORO BORGES, por meio da qual 

pretende receber créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa que 

instrui a inicial.

 À fl. 44 o Município requereu a extinção da execução fiscal ante o 

cancelamento da CDA.

II – FUNDAMENTAÇÃO

 Houve cancelamento administrativo da dívida, o que enseja a extinção da 

execução fiscal nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual 

preconiza:

 Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

 III – DISPOSITIVO

Isso posto, DECLARO, por sentença, EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução do mérito, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o 

que faço com respaldo no art. 26 da Lei nº 6.830/80.

 Sem custas e honorários.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, III do CPC).

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os presentes autos 

com as cautelas de estilo.

Alto Garças/MT, 17 de janeiro 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45973 Nr: 147-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Fontes Vano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46029 Nr: 162-03.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLAT, JAT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nas ações de estado da pessoa devem os herdeiros do falecido figurar 

no polo passivo, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário e 

unitário.

 No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POSTO MORTEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. Na ação declaratória 

de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros do de 

cujus são os legitimados para responderem ao pedido. Agravo de 

instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70066500398, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 04/11/2015)”

No caso em tela, a requerente busca o reconhecimento de união estável 

“post mortem”, colocando a genitora do falecido no polo passivo da ação.

Entretanto, verifico da própria narrativa da inicial que o “de cujus” deixou 

uma filha, a quem a lei confere o título de herdeira necessária, nos termos 

do art. 1.829 c/c 1.836 do Código Civil.

 Logo, a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação é da 

filha do falecido, e não da genitora.

Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuando a regularização do polo passivo na presente ação, 

sob pena de indeferimento.

 Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Alto Taquari/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 2718-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Arbitro honorários em favor do advogado dativo no valor equivalente a 2 

(duas) URH's. Expeça-se a respectiva certidão. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45973 Nr: 147-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Fontes Vano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante notificação extrajudicial.

2- DETERMINO ao oficial de justiça que proceda as diligências 

necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue 

anexa, que se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou 

outro local que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo 

de (05) cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida 

pendente, no valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese 

em que o bem ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de 

(15) quinze dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, 

podendo ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a 

maior e desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º 

e 4º da Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 155-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, bem como as prestações 

que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil 

(pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §§ 3º e 7º, 

do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46044 Nr: 171-62.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCP, MAPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar, acrescido de custas, se houver, 

consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos 

do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do NCPC.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito será 

levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

 Alto Taquari/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 45415 Nr: 2996-13.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319 e 

320 do CPC, que deverá tramitar em Segredo de Justiça.

 2. DEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, conforme os termos do 

artigo 99, § 2º e § 3º do NCPC.

3. Estando provado o parentesco (entre as partes demandantes) 

conforme se infere dos autos, ARBITRO, a título de alimentos provisórios 

(art. 4º da Lei 5.478/68), o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, bem como 50% das despesas médicas, 

hospitalares e farmacológicas, que deverá ser pago mensalmente a partir 

da citação, enquanto perdurar a demanda, sem embargo de posterior 

modificação do montante na hipótese de insuficientes ou exacerbados, 

por meio de depósito bancário na conta indicada pela parte autora. Caso 

ainda não apresentada conta bancária para o devido depósito, INTIME-SE 

a parte requerente para que o faça(m) em 05 (cinco) dias.

4. CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa de sua representante legal, a fim de comparecerem à audiência de 

conciliação, acompanhados de seus advogados, importando a ausência 

destes em extinção e arquivamento do processo e daquele em confissão 

e revelia (art. 7º da Lei 5.478/1968). Na audiência poderá a parte ré, se 

não houver acordo, contestar a lide, desde que o faça por intermédio de 

advogado (art. 9º, § 2º da Lei nº 5478/68).

 5. Considerando que o Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara e do Juizado Especial, 

consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Lei n.º 9.099/95, DETERMINO 

que a pertinente audiência se dê segundo pauta da Conciliação, tudo 

devidamente monitorado e supervisionado por este magistrado.

6. DETERMINO a remessa dos autos ao conciliador (a) judicial, com o 

escopo de que proceda à designação da audiência de conciliação, 

anteriormente ao ato de citação/intimação da parte requerida, para que 

conste no mandado/carta precatória a data da solenidade processual.

7. DEFIRO o pedido da parte requerente, para que seja expedido ofício ao 

empregador da parte requerida, determinando o desconto mensal de a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a partir do primeiro 

pagamento posterior a contar do protocolo do ofício, sob pena de crime de 

desobediência, depositando aventados valores na conta corrente a ser 

informada pela parte autora.

8. NOMEIO como Defensor Dativo da parte requerente o advogado, DR. 

RICARDO ALEXANDRRE TORTORELLI, OAB/MT n.º 8.974-A. Os 

honorários advocatícios serão arbitrados oportunamente.

 9. INTIMEM-SE as partes.

 10. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual.

 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 1 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 44861 Nr: 2702-58.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINEIDE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 44861

Sentença – Desistência

Vistos.

1. BANCO ITAUCARD S/A promove Ação de Busca e Apreensão em 

desfavor do ROZINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 9 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000001-73.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA SUELLEM SILVA PASSOS MORENO OAB - SP391359 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI CERTIDÃO Certifico que serve a 

presente para intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, acerca 

do inteiro teor da respeitável decisão prolatada nos autos, a qual indeferiu 

a tutela de urgência, bem como para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 16.03.2018, às 14h30 (horário de Cuiabá 

- MT). Alto Taquari - MT, 05 de fevereiro de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 - TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36688 Nr: 944-15.2010.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. dos Santos Freire - ME, Geizibel dos Santos 

Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Felix - 

OAB:10775-B/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos, para proceder a intimação da parte requerente, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para recolher a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 2056-72.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR 

a exordial, procedendo ao recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 300-28.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FERNANDES BALIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende - OAB:OAB/MT 

9059, Daniele Izaura S. C. Rezende - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51433.

Vistos etc.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por RODOSERVE 

SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA – EPP contra ADÃO FERNANDES BALIERO, 

todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, em razão 

da obrigação ter sido satisfeita (ref. 15).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

Neste seguimento, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, consoante 

informação da própria exequente de que a obrigação foi satisfeita (ref. 

15).

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita 

a obrigação.

Custas pela parte autora, as quais já foram devidamente recolhidas.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 31 de janeiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 1336-20.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eutália Eduardo Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 2837-72.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Souza Crisostomo, Ronivon de Souza 

Crisostomo, Roziane de Souza Crisostomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Custódio de Almeida, HDI Seguros 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lawrence Oliveira Barreto - 

OAB:MT 17.370, Vilmar do Carmo Adorno - OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 
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FIQUE CIENTE DA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA 

DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO; ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 2837-72.2016.811.0038

Código: 71351

Considerando informação do endereço atual da parte promovida, designo 

a audiência conciliatória para a data de 22 de março de 2018, às 

14h20min, recomendando que secretaria providencie as diligências 

necessárias.

 Araputanga/MT, 24 de janeiro de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19667 Nr: 687-02.2008.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Domingos da Silva, Sirlene de Abreu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Fagundes Cardoso, Judite Maria Cardoso, 

Otoniel Cardoso, Alberto Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora acerca do término do prazo do 

sobrestamento do feito requerido em fl. 160, bem como, para que 

manifeste requerendo o que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1798 Nr: 17-88.1994.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Rosário de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Nilton G - 

OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono do réu, via Dje, 

a fim de dar-lhe ciência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que 

se realizará no dia 09 (nove) de abril de 2018, a partir das 8 horas, na 

sede do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59562 Nr: 2130-09.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerceni Pereira Caldeira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANASTACIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, o autor 

através de seu advogado constituído, via Dje, e a Autarquia requerida via 

remessa eletrônica dos autos, a fim de que manifestem acerca do laudo 

pericial jungido aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 1413-36.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Nogueira de Viveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Executado, através de 

seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de incidencia de multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41860 Nr: 2096-10.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para no prazo legal, querendo, manifestar sobre o 

AR negativo de fls. 72/73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 2912-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Vistos.

I - RECEBO o Recurso de Apelação interposto por petição pelo réu, porque 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, 

notadamente, a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi 

publicada em 23/01/2018 (terça-feira) e interposto em 29/01/2018 

(segunda-feira).

II - ABRA-SE vista dos autos a defesa do réu para, no prazo de 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais.

III - Com a apresentação das razões, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

para, também em 08 (oito) dias, ofertar as contrarrazões.

IV - Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 344-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção do feito.Se 

recolhida as custas e despesas processuais, remetam-se os autos ao 

cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o 

valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.Diversamente, transcorrido o prazo in albis, certifique-se 
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e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 36.4. Ademais, 

constata-se que visa a requerente a decretação de divórcio c/c. partilha 

de bens e o arbitramento de alimentos, guarda e regulamentação de visitas 

em referência ao infante RAFAEL PINATTO LAHR.Portanto, no mesmo 

prazo, deverá EMENDAR A INICIAL para que proceda a adequação do polo 

ativo da demanda ou de seus pedidos, conforme entender ser o caso, sob 

pena de indeferimento, consoante dispõe o art. 321, parágrafo único do 

CPC.Cumpra-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17005 Nr: 612-96.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vieira dos Santos e Ferrari Ltda -Me, Austrugésilo 

Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

II – INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, ou juntar cópia do suposto 

acordo firmado conforme noticiado a fl. 92, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11166 Nr: 1265-06.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Carla Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 VISTOS.

II – INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, ou juntar cópia do suposto 

acordo firmado conforme noticiado a fl. 92, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 99-94.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. R. de Souza Uchoa e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Fiosan Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Diante da devolução da carta precatória (fls. 96/53), INTIME-SE 

pessoalmente o exequente, e por DJE seu patrono, para que promova o 

adequado andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito e indicando providência útil ao deslinde do feito, 

sob pena de extinção do feito e liberação de eventuais valores/bens 

penhorados, nos termo do artigo 485, §§ 1 e 2º do CPC.

 II – Transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos 

para prolação de sentença de extinção – código 36.

III – Diversamente, havendo manifestação venham os autos conclusos 

para deliberações.

 CUMPRA-SE.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 375-62.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigo Simonini Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmison Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – In limine proceda-se ao cadastramento do novo patrono da parte autora 

Dr. Lussivaldo Fernandes de Souza, OAB/MT 10.186, junto ao sistema 

Apolo, para sua escorreita intimação.

 II - INTIME-SE pessoalmente o exequente, e por DJE seu patrono, para que 

promova o adequado andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito e indicando providência útil ao 

deslinde do feito, sob pena de extinção do feito e liberação de eventuais 

valores/bens penhorados, nos termo do artigo 485, §§ 1 e 2º do CPC.

 II – Transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos 

para prolação de sentença de extinção – código 36.

III – Diversamente, havendo manifestação venham os autos conclusos 

para deliberações.

 CUMPRA-SE.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15617 Nr: 714-55.2007.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

II – INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, ou juntar cópia do suposto 

acordo firmado conforme noticiado a fl. 92, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 
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artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17364 Nr: 974-98.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Finotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Diante da certidão de fls. 50, INTIME-SE pessoalmente o exequente, e 

por DJE seu patrono, nos termo do artigo 485, §§ 1 e 2º do CPC, para que 

promova o adequado andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informando se houve pagamento do acordo celebrado, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de presunção do pagamento e extinção do 

feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC

II – Transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos 

para prolação de sentença de extinção – código 36.

III – Diversamente, havendo manifestação venham os autos conclusos 

para deliberações.

 CUMPRA-SE.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20344 Nr: 708-43.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Abrantes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos.

I - INTIME-SE pessoalmente o exequente, e por DJE seu patrono, para que 

promova o adequado andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito e indicando providência útil ao 

deslinde do feito, sob pena de extinção do feito e liberação de eventuais 

valores/bens penhorados, nos termo do artigo 485, §§ 1 e 2º do CPC.

 II – Transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos 

para prolação de sentença de extinção – código 36.

III – Diversamente, havendo manifestação venham os autos conclusos 

para deliberações.

 CUMPRA-SE.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18978 Nr: 871-57.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17210-A

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pelos embargantes.INTIME-SE a embargada, através de seu 

procurador, para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, devolvam 

os autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento 

antecipado da lide e/ou saneamento consoante disposição do artigo 920 

do Código Processual Civil.IV – Contrariamente se INTEMPESTIVOS os 

embargos, venham os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19086 Nr: 981-56.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A .R. Brito Junior M.E, Adinoel Ribeiro de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS -C. E. SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 VISTOS.

 I – Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

II - FUNDAMETAÇÃO. Trata-se de acordo apresentado às fls. 69/70, com 

requerimento de homologação pelo juízo.

 Pois bem, estando as partes bem representadas e não constatando-se 

irregularidades, HOMOLOGO o acordo firmado, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta 

decisão, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do NCPC.

Por fim, DEFIRO o desentranhamento das cártulas de fls. 14, devendo as 

mesmas ser entregues ao Dr. Arnaldo Silva Araújo, o qual será o 

responsável, sob as penas da lei, a entrega-las aos requerido.

 Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

Dispensada a intimação das partes. Entretanto INTIME-SE via DJE o Dr. 

Arnaldo Silva Araújo.

 ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo,

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13587 Nr: 2001-87.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornal "A Notícia", na pessoa de seu representante legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Diamantinense de Educação e Cultura 

FID-Faculdade Integrada Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673/SP

 VISTOS.

 I – INDEFIRO o pedido de fls. 134.

II – Em que pese o autor asseverar que discorda da proposta de acordo 

elaborada às fls. 128/129, e adjetivar deselegantemente a proposta como 

“esdrúxula e ridícula”, o que se depreende da análise dos autos é que o 

acordo foi parcialmente cumprido (fls.130).

III – Ademais, fora expedida carta precatória à Comarca de Diamantino, 

com o propósito de realização de penhora diretamente nas mensalidades 

pagas junto a requerida, a qual está jungida aos autos às fls. 136/148. A 

missiva retornou com resultado positivo, sendo penhorado o valor 

remanescente do débito à época de sua expedição.

 IV – Desta forma, intime-se a parte autora do teor da missiva supra citada, 

bem como para dar quitação do débito e/ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16855 Nr: 463-03.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Silva dos Santos, vulgo "Mané Branco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Em face da petição de fls. 80/82, RETIFIQUE-SE a autuação, fazendo-se 

constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença.

II – Em seguida, INTIME-SE o executado, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito

III - Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e não sendo efetuado tempestivamente o pagamento 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, 

§ 3º, NCPC).

IV – INDEFIRO por hora a penhora junto ao benefício previdenciário 

percebido pelo(a) executada, consigno entretanto que não sendo 

encontrados outros bens para constrição o pedido será reanalisado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15798 Nr: 893-86.2007.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. de Oliveira Filho - ME, José Antonio Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Factoring Fom Coml Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Oliveira Novais - 

OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Aude - 

OAB:4667/MT

 VISTOS.

 I – Tendo em vista que a última atualização do débito data de março de 

2013, postergo a análise do pedido de fls. 200 e determino a intimação do 

autor, para que apresente planilha de débito atualizada, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação venham os autos 

conclusos para deliberações.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16536 Nr: 155-64.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves, Antonio José de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, Max Antonio Ferreira - OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

II – INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, indicando providência útil ao 

deslinde do feito, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18713 Nr: 611-77.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenil Marques Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União de Ensino Superior de Dimantino - UNED, 

Oliveira Castro Advocacia e Acessoria Empresarial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON LUIS SANTOS SENA - 

OAB:8851/MT, Marcelo Abrosio Cintra - OAB:8.934/MT, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:12007, Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 VISTOS.

 I – Conforme afirmou a requerida (fls. 132), foram realizados depósitos 

em contas vinculadas ao feito, conforme extratos anexos.

 II – DEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação. 

REMETA-SE o feito ao CEJUSC, para agendamento conforme sua pauta. 

Consigno que no presente caso a parte autora deverá ser intimada 

pessoalmente e a parte requerida deverá ser intimada através de seu 

advogado constituído.

 III – Por oportuno, intime-se a requerida para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos procuração ou substabelecimento.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 730-72.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanide Figueiredo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:33.390/PR, Celso Nobuyuki Yokota - OAB:33389/PR, Helton 

George Ramos - OAB:11237-B/MT, Júlio César Tissiani Bonjorno - 

OAB:33.390/PR

 Vistos.

I – Trata-se de pedido de expedição de ofício à Conta Única para que esta 

informe o dia em que foi realizada a transferência de valores para 

peticionante (fls. 175/176 e 183/184).

II – Conforme se depreende dos extratos das contas vinculadas ao 

processo (fls. 178/182) e das comunicações de depósito judicial de fls. 

163 e 166, foi liberado um total de R$ 8.529,27 (oito mil reais e vinte e nove 

reais e vinte e sete centavos), existindo um saldo remanescente de 

aproximadamente R$ 1.667,39 (hum mil seiscentos e sessenta e sete reais 

e trinta e nove centavos).

 III – Conforme também se percebe o próprio peticionante informa, fls. 

173/173, ambas as comunicações de depósitos encontram-se com status 

“liberado”, sendo um pagamento feito por TED (fls. 172) e outro por DOC 

(fls. 173).

 IV – Neste cenário, INDEFIRO o pedido de expedição de oficio à Conta 

Única, porque, demonstrado que houve a liberação dos valores. Ademais, 

apesar de levantar dúvidas acerca da transferência, o peticionante 

sequer junta aos autos documentos (extrato bancário do período) que 

corrobore com usas afirmações.

 V – Intime-se.

 VI - Após, em nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

arquive-se o presente com as cautelas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Às providências

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MENDES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. A. M. D. (REPRESENTADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000046-18.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZANGELA MENDES 

DAMASCENO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c pedido com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência proposta por Eduardo Augusto Mendes Damasceno, assistido 

por sua genitora Elizangela Mendes Damasceno, em face do Estado de 

Mato Grosso e Município de Arenápolis, alegando que necessita do 

medicamento denominado Assert 100mg (30 comprimidos por mês) e 

Aristab (01 caixa por mês). Diante disto, requer a parte autora a 

concessão de tutela antecipada determinando a imediata disponibilização 

do medicamento, seja via rede pública ou particular, neste município ou em 

outra localidade, tudo custeado pelo requerido. Determinou-se a intimação 

do autor para comprovar o requerimento administrativo realizado junto aos 

requeridos. O autor se manifestou apresentando resposta administrativa 

do Município de Arenápolis (id nº 8721908). Após foi determinado a 

expedição de ofício ao NAT para conlher parecer técnico (id nº 

11097785). Parecer do NAT acostado aos autos conforme in nº 

11151355, atestando que apenas o medicamento Aristab não é 

contemplado pelo SUS, apresentando outros medicamentos semelhantes 

para o mesmo tratamento. Em vista disso, o autor foi intimado para dizer 

quanto a possibilidade de alteração da medicação para o seu tratamento 

médico, bem como para a apresentar requerimento administrativo junto ao 

Estado de Mato Grosso. No id nº 11401398 o autor informou a 

impossibilidade de alterar a medicação indicada para o tratamento. No id nº 

11606565 o autor apresentou ofício destinado ao Responsável pela 

Farmácia Especializada para obtenção do medicamento. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para que 

se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja 

presente a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano. Conforme 

se infere nos autos a parte autora apresentou requerimento administrativo 

aos entes federativos, sendo que o primeiro quedou-se inerte e o segundo 

manifestou sua impossibilidade em fornecer o medicamento. Pois bem, 

diante dos documentos juntados nos autos, em se tratando de situação 

como a relatada neste caderno processual, em que há possibilidade de, 

sem o medicamento necessário, a parte autora ter seu quadro de saúde 

agravado, resta justificada a necessidade de pronta intervenção judicial, a 

fim de se resguardar o direito à saúde desta. Como é cediço, a dignidade 

humana deve prevalecer sobre os formalismos exacerbados da lei, por se 

tratar de princípio fundamental incluído dentre aqueles norteadores da 

Carta Magna promulgada em 1988. O perigo de dano está explicitado pela 

possibilidade de o paciente ter sua situação agravada caso não seja 

disponibilizado o medicamento recomendado, o que justifica o deferimento 

da prestação jurisdicional rogada, entendo ser verossímil a existência da 

necessidade premente de que o requerido disponibilize o medicamento à 

parte autora, estando assim presente os requisitos para o deferimento 

liminar da ordem que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Resta 

comprovada a necessidade de serem disponibilizados os medicamentos 

pleiteados, em respeito, dentre outros, da dignidade da pessoa humana, 

eis que a parte autora está correndo risco de ficar com sequelas 

irreparáveis. Ademais, consigne-se que mesmo se eventualmente a 

demanda final não for provida, o requerido não sofrerá maiores prejuízos; 

por outro lado, não deferida a medida liminar e eventualmente provida a 

demanda final, certamente o paciente corre risco de sofrer danos 

irreparáveis, havendo neste caso irreversibilidade se não deferida a 

ordem liminar, mas não o contrário, fato este que não pode passar 

despercebido, aplicando no caso os princípios da razoabilidade da 

proporcionalidade que demonstram de todas as formas ser viável garantir 

o tratamento enquanto se discute o mérito propriamente dito na sentença 

final. Além disso, é entendimento majoritário que a Fazenda Pública é 

obrigada a efetuar a cobertura dos procedimentos e medicamentos 

necessários, ao tratamento médico do paciente, nesse sentido os seguinte 

julgados: CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME 

NECESSÁRIO – SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – URGÊNCIA 

DEMONSTRADA – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – – SENTENÇA 

MANTIDA E RATIFICADA EM REEXAME. O direito de acesso à saúde está 

previsto no art. 6º da Constituição como um direito fundamental e, 

conquanto se constitua em um princípio, contém força normativa para 

atribuir direitos subjetivos à pessoa que necessita de medicamentos, 

exames ou procedimentos para a promoção, proteção e recuperação de 

sua saúde. (ReeNec 55065/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PARALISIA OBSTÉTRICA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - 

REQUISITOS PRESENTES - ART. 273 DO CPC – EXCLUSÃO DA MULTA - 

CABIMENTO- SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A preservação do bem maior do ser humano, 

qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a 

consecução de cirurgia pretendida pela parte, devendo ser mantida a 

tutela antecipada concedida para compelir o ente público a fornecer 

tratamento/cirurgia essencial à saúde da parte se comprovada a 

coexistência dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC. O requisito da 

irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela (art. 273, §2.º, do 

CPC) deve ser mitigado diante da necessidade de tutela urgente à saúde e 

à integridade física da pessoa humana, direitos supremos protegidos 

constitucionalmente. A substituição da multa pelo bloqueio on line nas 

contas públicas é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais 

expedito para o efetivo e imediato cumprimento da decisão, que tem por 

finalidade resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, 

em respeito ao Principio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e 

a saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (AI 

11403/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) Posto isso, e 

sem maiores delongas, nos termos do art. 5º, e 227, 196, ambos da CF/88; 

c/c arts. 4º; 7º; ambos lei 8.069/90, e art. 300, do NCPC defiro liminarmente 

o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, e DETERMINO que o 

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO 

disponibilizem às suas expensas o medicamento denominado Assert 

100mg (30 comprimidos por mês) e Aristab (01 caixa por mês), no prazo 

de 05 dias ao paciente, contados da intimação desta decisão, sob pena de 

bloqueio on line nas contas dos requeridos em caso de descumprimento. 

Citem-se os requeridos, para querendo contestar a presente ação, nos 

termos do art. 335 do NCPC. Sem prejuízo, retifique-se o cadastro dos 

procuradores do município de Arenápolis/MT. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 02 de fevereiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51791 Nr: 522-23.2013.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUREA STAUFFER DE ALMEIDA 

GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Intimo a parte embargado(a) por meio de seu representante legal, para 

que manifeste-se acerca do cálculo juntado em fls. 36/36v.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72129 Nr: 5529-54.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Soares Carriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 5526-02.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 5528-69.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1961-06.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 

OAB:11545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor total da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55190 Nr: 1721-46.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 Vistos.

A principio anote-se no sistema e na capa dos autos o nome do patrono 

da parte autora, o douto causídico Dr. FRANCISCO DUQUE DABUS para as 

devidas publicações.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl.245, 

intime-se novamente a parte autora, para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 911-03.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGO ADEGLAN SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cite-se a parte requerida para:a) No prazo de 15 (quinze) dias úteis 

oferecer defesa, sob pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 

do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;b) 

Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC);c) Na 

sequência, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, o 

mesmo será analisado no momento adequado.Após, conclusos para 

saneamento.Intimações e diligências necessárias.Sirva-se a presente 

como carta precatória/ofício/mandado de citação e/ou intimação, conforme 

for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66546 Nr: 1586-29.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleocemir Santos Falção, VERONICE SINGI FALCAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de CLEOCEMIR SANTOS 

FALCÃO e VERONICE SINGI FALCÃO. E em consequência, julgo extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, VERONICE SINGI MARTINS.Ciência ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 706-08.2015.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$29.996,40 (vinte 

e nove mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

dat ivo nos processos números:  830-69.2007.811.0088 e 

521-19.2005.811.0088.INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

as Certidões originais no Cartório, as quais deverão ser remetidas para 

cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, 

deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no 

Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro 

no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao 

pagamento das custas. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 1121-88.2015.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$14.999,20 

(quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 

correspondente à certidão de honorários por atuação como defensor 

dativo no processo número: 904-79.2014.811.0088 – cód. 54279: 

expedida em 14/08/2015 – 20 URH’s.INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a Certidão original no Cartório, a qual deverá ser remetida 

para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo 

Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R 

no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com 

fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública 

ao pagamento das custas. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55753 Nr: 2172-71.2014.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDETE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey Fhilipe Kerber - 

OAB:18119/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECRETO o divórcio de MARIA VALDETE SOARES DA 

SILVA e HELIO GOMES DA SILVA, com fulcro no art. 226, § 6º, da CF/88 e 

art. 40 da Lei n. 6.515/77. E em consequência, julgo extinto o processo, 

com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Os ilustres defensores Dr. David Clemente Rudy e Gilson Hideo 

Tacada foram nomeados pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu 

grau, promoverem os interesses das partes, já que estas não possuem 

condições de contratar um advogado, bem como pela inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da 

Lei 8.906/94, fixo os seus honorários em 03 (três) URH’S, para cada 

causídico, os quais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a 

quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante 

certidão a ser requerida pelos defensores dativos.Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para averbação junto aos ofícios competentes, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

Oportunamente, arquive-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56462 Nr: 337-14.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de ref.46, oficie-se ao Secretario de Saúde do 

Município, a fim de que indique um profissional atuante nesta Comarca, 

para que possa exercer o encargo de perito judicial.

Com a vinda da resposta, venham os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57041 Nr: 688-84.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUPIRA MARIA SANTETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxilio doença, 

proposta por JUPIRA MARIA SANTETTI em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação (ref. 

31).

A impugnação à contestação aportou na ref. 39.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida questão preliminar e que as partes 

estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Por outro lado, compulsando os presentes autos, observo que foi 

suscitada pela parte requerida a realização de perícia médica, a qual se 

mostra pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente 

feito.

Contudo, é de conhecimento desta Magistrada que os médicos nomeados 

por este juízo para realização de perícia médica estão declinando das 

nomeações.

Assim, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município, a fim de que indique 

um profissional atuante nesta Comarca, para que possa exercer o 

encargo de perito judicial.

Com a vinda da resposta, venham os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68253 Nr: 2794-48.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ruivo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de auxílio 
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doença com a conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela, proposta por LEONILDA RUIVO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial, fora indeferido o pedido de antecipação de tutela 

(ref.04).

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação (ref. 

11).

A impugnação à contestação aportou na ref. 15.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida questão preliminar e que as partes 

estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Por outro lado, compulsando os presentes autos, observo que foi 

suscitada pela parte requerente a realização de perícia médica, a qual se 

mostra pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente 

feito.

Contudo, é de conhecimento desta Magistrada que os médicos nomeados 

por este juízo para realização de perícia médica estão declinando das 

nomeações.

Assim, oficie-se ao Secretario de Saúde do Município, a fim de que indique 

um profissional atuante nesta Comarca, para que possa exercer o 

encargo de perito judicial.

Com a vinda da resposta, venham os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2445-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Nocente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de auxilio 

doença com a conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela, proposta por JOSÉ DOS SANTOS NOCENTE em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial, fora indeferido o pedido de antecipação de tutela 

(ref.11).

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação (ref. 

22).

A impugnação à contestação aportou na ref. 27.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida questão preliminar e que as partes 

estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Por outro lado, compulsando os presentes autos, observo que foi 

suscitada pelas partes a realização de perícia médica, a qual se mostra 

pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito.

Contudo, é de conhecimento desta Magistrada que os médicos nomeados 

por este juízo para realização de perícia médica estão declinando das 

nomeações.

Assim, oficie-se ao Secretario de Saúde do Município, a fim de que indique 

um profissional atuante nesta Comarca, para que possa exercer o 

encargo de perito judicial.

Com a vinda da resposta, venham os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69578 Nr: 3714-22.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDINETE FERREIRA CONSALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença com a 

conversão por aposentadoria por invalidez, proposta por ALDINETE 

FERREIRA GONSALVES SANTOS, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação (ref. 

11).

A impugnação à contestação aportou na ref. 15.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida questão preliminar e que as partes 

estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Por outro lado, compulsando os presentes autos, observo que foi 

suscitada pela parte requerida a realização de perícia médica, a qual se 

mostra pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente 

feito.

Contudo, é de conhecimento desta Magistrada que os médicos nomeados 

por este juízo para realização de perícia médica estão declinando das 

nomeações.

Assim, oficie-se ao Secretario de Saúde do Município, a fim de que indique 

um profissional atuante nesta Comarca, para que possa exercer o 

encargo de perito judicial, no prazo de cinco dias.

Com a vinda da resposta, venham os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 5677-65.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28381 Nr: 2805-97.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio de seu representante legal, para que 

tome ciência acerca da senteça proferida nos autos.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64791 Nr: 961-56.2017.811.0100

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 449 de 597



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DE MORAES, ADONES DA ROCHA 

MOREIRA, PABLO DE MORAES, WANDERSON MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS PATRICK E ADONES PARA FICAR 

CIENTE DA AUDIÊNCIA designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 

16h00min perante a Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT..

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000015-33.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PAULINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000015-33.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.920,67 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DA COSTA PAULINO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/03/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000016-18.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA DE SOUZA MERLIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000016-18.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

988,96 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: 

THAYNARA DE SOUZA MERLIM Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/03/2018 

às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000017-03.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JUNIOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000017-03.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.593,72 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: CESAR 

JUNIOR DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/03/2018 às 13:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000018-85.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEI MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000018-85.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.825,88 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: 

CLEIDINEI MENDES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/03/2018 

às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000019-70.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.870,85 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: 

TEODORA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos 

Imigrantes, 720, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

09/03/2018 às 13;30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000023-10.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IDENELDE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000023-10.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.991,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: IDENELDE 

FERREIRA DE ANDRADE Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO 

MARCELO FERRARI Endereço: Av dos Pioneiros, s/n, centro, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 16/03/2018 às 12:00 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACINO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000024-92.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.529,89 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: IRACINO 

FERNANDES DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO 

MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 510, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 16/03/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000025-77.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO RODRIGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000025-77.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

531,65 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: IZIDORO 

RODRIGUES DE MACEDO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO 

MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 510, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 16/03/2018 às 12:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000026-62.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000026-62.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

720,14 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: PAULO CEZAR 

DA CRUZ Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO MARCELO 

FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 510, Centro, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 16/03/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-47.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAMIR CARDOSO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000027-47.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.544,88 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: VALTAMIR 

CARDOSO DOS PASSOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO 

MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 510, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 16/03/2018 às 13:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COLTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000028-32.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

6.001,03 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: RENATO COLTRO 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: EDELO MARCELO FERRARI 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 510, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 16/03/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-17.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000029-17.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

27.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROBERTO RIVELINO DE PAULA REQUERIDO: IVO FERREIRA 

DE AGUIAR Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ROBERTO RIVELINO DE 

PAULA Endereço: SÍTIO SÃO JOSÉ, COMUNIDADE TOCA DA ONÇA, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 16/03/208 às 13:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38823 Nr: 1009-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse na produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34877 Nr: 489-93.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de SELMA MARIA DE 

SOUZA, para o fim de CONDENAR o requerido INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS a conceder à autora o Benefício Previdenciário 

Assistencial-LOAS, na base de um salário mínimo assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a cessação 

do benefício, 22/06/2015 (fl.25). Nestes termos, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processual Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Outrossim, tendo em vista que se trata de 

verba de caráter alimentar, determino a manutenção do pagamento do 

benefício (fls. 67/67-v), e confirmo a liminar anteriormente concedida (fls. 

45/47).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32962 Nr: 627-94.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da sentença 

prolatada nos autos (fls. 39/41, verso), no qual o embargado Diego 

Mayolino Montecchi requer o afastamento da condenação nas custas 

processuais e honorários advocatícios. Sustenta que só deu início à fase 

executiva em decorrência da certidão de trânsito em julgado juntada aos 

autos da execução, mas surpreendentemente foi condenado em custas e 

honorários, mesmo não tendo dado causa ao erro. Malgrado os 

argumentos trazidos pelo embargado, constata-se a inadequação da via 

eleita para a modificação da sentença, ou seja, não foi interposto recurso 

em relação à decisão prolatada. Sabe-se, pois, que o pedido de 

reconsideração não tem previsão legal, por conseguinte, não suspende 

nem interrompe o prazo recursal. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração de folhas 42/43. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Dê-se integral seguimento às determinações da sentença de folha 39/41, 

verso. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1514 Nr: 627-75.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIMAR ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:/ DF 56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação.

Trata-se de Ação de Execução promovida pela Ativos S.A Securitizadora 

de Créditos Financeiros em face de Gecimar Antunes Vieira.

Às folhas 447/448, a arrematante de imóvel objeto de leilão efetivado 

neste autos, senhora Fernanda Vieira de Souza Maia, afirma que tomou 

posse da área objeto da arrematação e, apesar de já ter realizado o mapa 

e memorial descritivos, até a presente data não conseguiu proceder ao 

desmembramento e averbação de sua propriedade.

Refere que a área de 16,14 hectares arrematada se enquadra no período 

de carência disposto no art. 10, VII, do Decreto 4.449/2002, por isso seria 

possível proceder ao desmembramento sem a realização de 

georreferenciamento.

Assim, requer que o Juízo oficie ao CRI de Campinápolis para que proceda 

a averbação na matrícula n° 493, ordem do livro 02, e a autorização para 

desmembramento, nos termos do art. 10, VII, do Decreto Lei 4449/2002.

Pois bem.

Em relação ao pedido formulado pela senhora Fernanda Vieira de Souza 

Maia, afere-se que já foi expedido ofício ao CRI de Campinápolis/MT, 

determinando a averbação na matrícula do imóvel (fl.427).

 Desde forma, a necessidade ou não de efetivação do desmembramento 

sem a realização do georreferenciamento deve ser questionada pela via 

própria; ou seja, houve a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado às folhas 447/448.

Ademais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 695-42.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SULVILAR ARTEFATOS LTDA, CNPJ: 

05571311000124, atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

ORLANDO MOREIRA, Cpf: 38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 397,26 (Trezentos e noventa e sete reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 02 de fevereiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 694-57.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SULVILAR ARTEFATOS LTDA, CNPJ: 

05571311000124, atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

ORLANDO MOREIRA, Cpf: 38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 394,26 (Trezentos e noventa e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 02 de fevereiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80374 Nr: 697-12.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SULVILAR ARTEFATOS LTDA, CNPJ: 

05571311000124, atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

ORLANDO MOREIRA, Cpf: 38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 396,55 (Trezentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 02 de fevereiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 264-08.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ: 

00103071000110, Inscrição Estadual: 13.154.512-4, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 60434007153, 

Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 38413116104, Rg: 

593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 397,26 (Trezentos e noventa e sete reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.
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Cláudia, 02 de fevereiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92939 Nr: 2269-61.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92915 Nr: 2255-77.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92686 Nr: 2143-11.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92624 Nr: 2109-36.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54806 Nr: 265-90.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ: 

00103071000110, Inscrição Estadual: 13.154.512-4, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 60434007153, 

Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 38413116104, Rg: 

593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 397,26 (Trezentos e noventa e sete reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 02 de fevereiro de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010101-14.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE FERNANDES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

mandado de penhora e avaliação negativo juntado ao feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-35.2010.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA HARTMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIAT S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010087-35.2010.8.11.0101 Exequente: 

APARECIDA MARIA HARTMANN Executado: BANCO FIAT S/A Vistos. 1. 

Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as 

alterações necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do 

CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado na última 

atualização trazida na id. 9400217, qual seja, R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil e quatrocentos e oitenta reais) , no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no 

percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não pagamento, à 

Contadora Judicial para incidência da multa prevista e atualização do 

débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou RENAJUD, 
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caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 26 de 

janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-54.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EUSEBIO DEPRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010012-54.2014.8.11.0101 EXEQUENTE: 

EUSEBIO DEPRA EXECUTADO: AGUAS DE CLAUDIA S.A. Vistos. Trata-se 

da fase de Cumprimento de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 

38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Exequente do valor depositado pela parte 

Executada, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demanda, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará, em nome do 

Exequente para o levantamento da quantia depositada (R$ 3.040,79) na 

conta judicial informada no Id. 11377406. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. Cláudia, 

26 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-07.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CAPPELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010084-07.2015.8.11.0101 Exequente: 

RICARDO CAPPELER Executado: VIVO S/A Vistos. Trata-se da fase de 

Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo 

aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Inicialmente deixo de 

analisar os embargos de declaração infringentes apresentados pelo 

Executado (evento nº 13221966), uma vez que posteriormente cumpriu a 

sentença, quintando o débito (evento nº 14019578). Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Exequente do valor depositado pela parte 

Executada, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demanda, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do 

patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada (R$ 

3.801,94) na conta judicial informada no evento nº 14241578. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Cláudia, 31 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-07.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CAPPELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010084-07.2015.8.11.0101 Exequente: 

RICARDO CAPPELER Executado: VIVO S/A Vistos. Trata-se da fase de 

Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo 

aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Inicialmente deixo de 

analisar os embargos de declaração infringentes apresentados pelo 

Executado (evento nº 13221966), uma vez que posteriormente cumpriu a 

sentença, quintando o débito (evento nº 14019578). Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Exequente do valor depositado pela parte 

Executada, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demanda, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do 

patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada (R$ 

3.801,94) na conta judicial informada no evento nº 14241578. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Cláudia, 31 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-09.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOS SANTOS PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010112-09.2014.8.11.0101 Exequente: 

ELOI DOS SANTOS PORFIRIO Executado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta 

relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, 

CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Exequente do valor depositado 

pela parte Executada, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome 

do patrono do Exequente para o levantamento da quantia depositada (R$ 

6.922,01) na conta judicial informada no evento nº 14006747. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Cláudia, 31 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-09.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOS SANTOS PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010112-09.2014.8.11.0101 Exequente: 

ELOI DOS SANTOS PORFIRIO Executado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta 

relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, 

CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Exequente do valor depositado 

pela parte Executada, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome 

do patrono do Exequente para o levantamento da quantia depositada (R$ 

6.922,01) na conta judicial informada no evento nº 14006747. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências 

necessárias. Cláudia, 31 de janeiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 1546-30.2016.811.0105

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 455 de 597



 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDS, SVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de citação editalícia, haja vista a polo ativo não ter 

comprovado que estou os meios de obtenção do endereço atualizado da 

parte requerida para fins de citação pessoal.

INTIME-SE a parte requerente para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o endereço atualizado do citando.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 1150-19.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, EVSCC, WSC, HAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista novo acordo entabulado nos autos relativo a incapazes, 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 1609-21.2017.811.0105

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O, Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho 

Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o 

pedido de concessão de benefício da justiça gratuita se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

E mais, acaso deferido, poderá o magistrado revogar as benesses da 

assistência judiciária gratuita se no curso do processo restar 

demonstrado que a declaração de hipossuficiência não corresponde a 

verdade

De proêmio, destaco que a ação em trâmite, cujo objeto é a obtenção de 

autorização para viagem ao exterior, foi patrocinada inicialmente pela 

Defensoria Pública.

Posteriormente, em um período inferior a três meses, a parte trocou de 

procurador por três vezes, contratando dois escritórios distintos para 

patrocinar os seus interesses.

Com efeito, a representante da parte autora pretende viajar para o 

exterior, bem como contratou dois advogados particulares para 

representar seus interesses nestes autos.

Nesta senda, há elementos nos autos que denotam que a parte autora não 

preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, devendo, assim, custear as taxas e despesas processuais.

Vale ressaltar que fazer inserir declaração falsa, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante é crime, na forma do art. 299 do CP.

Por orientação do art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a autora para que 

recolha as custas ou comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN MONTE DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5177, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, Léo 

Antônio Fachin - OAB:4739, Marcos Antonio Faria Vilela de 

Carvalho - OAB:84, Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, 

Thiago da Silva Viana - OAB:6227-RO, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Ante o exposto: I - MANTENHO pelos seus próprios fundamentos a 

decisão que decretou a prisão preventiva de VALDELIR JOÃO DE SOUZA; 

II - INDEFIRO a oitiva das testemunhas ELIAS PATRÍCIO PEREIRA e OSMAR 

ANTUNES pelo Juízo de Cuiabá, eis que contrário ao disposto pelo art. 222 

do CPP; III – DEFIRO o pedido ministerial de juntada do CD com mídia 

audiovisual, franqueando-se desde já acesso à acusação do material para 

fins de exercício do contraditório.AGUARDE-SE o retorno das cartas 

precatórias expedidas para ouvir as testemunhas de fora da 

terra.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68697 Nr: 1336-13.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SEBASTIÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da impugnação à execução de ref. 22.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42072 Nr: 1190-11.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divino dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 35 sobreveio a notícia da morte da parte requerida.

Assim, seguindo a orientação do art. 313, inciso I, c.c art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente processo.

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação do espólio, de quem 

for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 02 (dois) 

meses – art. 313, § 2º, do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67375 Nr: 430-23.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE REINOSO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA, BANCO PANAMERICANO, 

CONTORNO VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT

 Impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 
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intimar a parte autora, para que apresente o endereço atualizado da parte 

ré Banco Panamericano, uma vez que o aviso de recebimento volveu 

negativo com a informação "mudou-se" conforme se verifica pelo 

andamento de ref. 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42403 Nr: 1344-29.2011.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana de Aguiar Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT, Robson Medeiros - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por JOÃO DOS 

REIS, cuja inventariante é SILVANA DE AGUIAR BARBOSA.

Por meio da petição de fls. 305/322 as herdeiras ADEILY BONADIMAN DA 

SILVA e KATRINI BONADINAM DA SILVA requereram a remoção da 

inventariante.

Na forma do art. 623, parágrafo único, do CPC, o incidente de remoção do 

inventariante correrá em apenso aos autos do inventário.

Destarte, DETERMINO o desentranhamento da petição suso mencionada e 

a sua distribuição como incidente, o qual deverá ser apensado a estes 

autos de inventário.

Tendo em vista a questão prejudicial a ser solucionada no incidente, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do processo de inventário em epígrafe – art. 

313, inciso V, do CPC.

Sem prejuízo do acima determinado, CERTIFIQUE-SE nos autos se o 

processo foi devolvido no prazo pela advogada IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER, bem como se OFICIE à OAB, enviando a cópia das peças 

necessárias para apuração de eventual infração ao código de ética da 

advocacia.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37529 Nr: 1350-07.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Eni de Souza Matinez, Vera Lucia Nuglich 

Martinez, Paulo Roberto Toniolo, Sonia Beatriz Pan Toniolo, Luiz Pan, 

Daniela Beatriz Toniolo, Honorina Bottan Pan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Lourenço Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ ANDRASCHKO - 

OAB:9062/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT, Rafael Jerônimo Santos - OAB:MT 13389

 Vistos etc.

RECEBO a proposta de liquidação de fls. 459/466.

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a parte executada, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada para que se manifeste sobre o 

petitório de fls. 457/458.

DEFIRO o pedido de expedição de certidão de fls. 504, se em termos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84192 Nr: 4716-73.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Todavia, não se descarta a hipótese de concessão do benefício em 

se provando tal condição, a posteriori, por meio de perícia determinada 

pelo juízo.Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada e NOMEIO 

o Dr. NEIWTON ALVES RODRIGUES, médico inscrito no CRM-MT n. 2333, 

com endereço na avenida do Contorno, n. 109, bairro Centro, Colniza-MT, 

tel. (66) 3571-1719. Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75494 Nr: 2731-06.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Delfino da Rocha Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da contestação de ref. 17.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 842-80.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Castro de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da contestação de ref. 14.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1498-37.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Dias Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da contestação de ref. 14.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73877 Nr: 1792-26.2016.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da devolução da Carta Precatória (ref. 30).
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Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77442 Nr: 791-69.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Pereira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste juízo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da contestação de ref. 15.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80954 Nr: 2694-42.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Sturaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação de ref. 12 foi apresentada no prazo 

legal.

Por oportuno, nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste 

juízo, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da contestação de ref. 12.

Oficial Escrevente

Colniza - MT, 5 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82873 Nr: 3935-51.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação de ref. 10 foi apresentada no prazo 

legal.

Por oportuno, nos termos da lei processual e da Portaria n. 02/2017 deste 

juízo, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da contestação de ref. 10.

Colniza - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77887 Nr: 1080-02.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme decisão de ref. 6, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 264-93.2012.811.0105

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Reis da Silva, Silvana de 

Aguiar Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos autos principais, isto é, o inventário de Cód. 42403, aportou pedido de 

remoção da inventariante, motivo pelo qual foi instaurado um incidente e o 

curso daquele processo suspenso.

Nesta senda, diante da questão prejudicial a ser dirimida no incidente 

mencionado alhures, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente pedido de 

habilitação de crédito em epígrafe – art. 313, inciso V, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 262-26.2012.811.0105

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Aparecida Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Reis da Silva, Silvana de 

Aguiar Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos autos principais, isto é, o inventário de Cód. 42403, aportou pedido de 

remoção da inventariante, motivo pelo qual foi instaurado um incidente e o 

curso daquele processo suspenso.

Nesta senda, diante da questão prejudicial a ser dirimida no incidente 

mencionado alhures, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente pedido de 

habilitação de crédito em epígrafe – art. 313, inciso V, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80979 Nr: 2706-56.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Lara Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 4, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para apresentar impugnação no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 4024-74.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AMBROSIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 4, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação no prazo legal.
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Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82879 Nr: 3940-73.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 4, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

Oficial Escrevente

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Conteúdo protegido por Segredo de Justiça nos termos do Art. 423 da 

CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32655 Nr: 781-24.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Vistos...

 Encerrada a instrução criminal, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, concedendo-se o prazo sucessivo de 5 dias para a 

apresentação de alegações finais, “ex vi” do art. 403, §3º, do CPP;

2. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Cotriguaçu, 23 de abril de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33619 Nr: 137-47.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA DE FIGUEIREDO PARODES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jaqueline de angelo 

nascimento - OAB:, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de DULCE MARIA DE 

FIGUEIREDO PARODES[...]. Tópico síntese do julgado à a) nome do 

segurado: DULCE MARIA DE FIGUEIREDO PARODES; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 29/09/2009 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo para cumprimento da presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 02 

de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62987 Nr: 1349-98.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA BALDUINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar 

salário-maternidade em favor de ZILDA BADUÍNO DOS SANTOS[...] . 

Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: ZILDA BADUÍNO DOS 

SANTOS; b) benefício concedido: salário-maternidade; c) renda mensal 

atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 28/05/2012 

(data do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender do trânsito 

em julgado (não houve concessão de tutela antecipada); g) prazo para 

cumprimento da presente decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 192-22.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI OTONI PEREIRA, JEFERSON 

FERNANDO DINIZ, SIDNEI DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 02 de abril de 2018, às 08h00min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. Justifica-se a longínqua data, pois, 

embora informal, há a notícia de que o douto representante do Ministério 

Público não se fará presente na Comarca durante a segunda quinzena do 

mês de março, não havendo dia algum livre até tal data. Assim, com intuito 

de evitar expedientes desnecessários e atrasos ainda maiores, 

designou-se a data acima mencionada.IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.INTIMAR o Ministério Público 

para a sessão, bem como para, no prazo de 10 dias, apresentar os 

endereços atualizados das testemunhas por ele arroladas, isso para 

garantir diligências positivas quando das intimações (endereços 

informados no Inquérito Policial há quase 03 anos);2.INTIMAR à Defesa 

para apresentar os endereços das testemunhas por ela arroladas, 

salientando que devem estar atualizados, isso para garantir diligências 

positivas quando das intimações3.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) 

o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à 

questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível intimação da 

outra parte;4.Com os endereços atualizados informados pelas partes, 

INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP;5.INTIMAR 

os acusados e a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado);6.ESTANDO PRESOS os acusados, OFICIAR à Direção dos 

Presídios respectivos e requisitar a condução dos presos ao Fórum de 

Cotriguaçu na data e horário especificados;7.INTIMAR os 

jurados;8.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais 

deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63165 Nr: 1433-02.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

OAB:1903329-1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentro outros), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66466 Nr: 902-42.2015.811.0099

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Leite Guth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE REGISTROS 

CÍVEIS DE JURUENA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DE FARIA - OAB:49940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

DETERMINANDO-SE o registro tardio do óbito de EUGÊNIO GUTH, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.DEFERIDA a 

gratuidade “da justiça”, embora compita à autora o pagamento das custas, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIAApós o trânsito em julgado, 

EXPEDIR o competente mandado/ofício ao Cartório de Registro Civil com as 

s e g u i n t e s  i n f o r m a ç õ e s : Ø N o m e :  E u g ê n i o  G u t h ; Ø C P F : 

6977.736.299-53;ØRG: 917723-0 SSP/PRØData do falecimento: 

07.12.1994;ØLocal do falecimento: Casa de Saúde São Lucas, 

Juruena/MT;ØCausa da morte: Insuficiência Hepática;ØNome e número do 

médico que atestou o óbito: Dr. José Romulo SotoCIENTIFICAR o Ministério 

Público.Por fim, cumpridas todas as determinações acima, ARQUIVAR os 

autos, com as cautelas de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 16 de novembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65477 Nr: 436-48.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASTORINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...[...] No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, 

devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, 

INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em 

julgado, TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27375 Nr: 273-83.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- PROCURADORA DO INSS - OAB:

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios. CONDENA-SE a embargada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC.No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, 

devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, 

INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em 

julgado:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 

de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69969 Nr: 1452-03.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MAZZOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Vistos...

Com a indicação do endereço da vítima, de rigor a designação de 

audiência para a oitiva dela e o interrogatório do acusado.

 Por isso, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 09/05/2018, às 17h30min, 

isso para a oitiva da vítima e o interrogatório do acusado.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o acusado e a Defesa, para ciência da audiência designada;

2. INTIMAR a vítima para a audiência;

Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63165 Nr: 1433-02.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

OAB:1903329-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 Trata-se de Embargos opostos pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a embargada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Discorda-se do argumento do exequente quanto à inexistência de 

resistência, considerando que houve a necessidade de impugnação para 

discussão da matéria e, como dito, deu-se razão ao executado 

(“causalidade”).

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pelo 

embargante nos seguintes termos: R$14.703,63 de valor principal e 

R$1.470,36 como honorários advocatícios, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a embargada ao pagamento das custas e demais despesas 
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processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. TRASLADAR cópia desta sentença ao Processo de Código 31643;

b. EXPEDIR, nos autos principais, a Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, 

atentando-se ao valor indicado;

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 1053-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios. CONDENA-SE a embargada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, devendo 

proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, INTIMAR 

as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em julgado, 

TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal 

Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS 

DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e anotações de 

estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35956 Nr: 811-88.2011.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

SENTENÇA

I RELATÓRIO

 Trata-se de Impugnação à Execução oposta pelo INSS, apontando 

excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela embargante, outra 

não é a concussão que não a procedência do pedido.

 Importante assinalar que a parte embargada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante nos seguintes termos: R$36.356,09 como valor principal e 

R$3.305,10 como honorários advocatícios, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Desnecessária a intimação das partes, já que concordam com os 

termos;

2. Por isso:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado;

3. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo.

Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 1325-51.2005.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA ROSA STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de objeção de pré-executividade. No mais, à 

SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, devendo proceder a 

novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, INTIMAR as partes 

para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em julgado:a.EXPEDIR 

a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 451-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Vistos...Trata-se de Embargos opostos pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.Intimada para 

se manifestar, a exequente discordou. Assim, deve-se decidir a 

questão.Do quanto argumentado, verifica-se que há improcedência no 

alegado pela executada. A improcedência se dá quanto aos índices 

utilizados pela requerida, devendo ser observado o quanto decidido pelo 

STF no RE 870.947/SE, ficando assim o cenário:i.Quanto à CORREÇÃO 

MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir de 

26/03/2015, descabendo falar em TR após isso;ii.No tocante aos JUROS 

MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os critérios constantes do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 

11.960/09, sendo que a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

Também improcede a alegação quanto ao valor devido, pois 

desconsiderou o comando da sentença no tocante à DER como marco 

inicial para o pagamento. Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito 

em sede de Embargos. Havendo necessidade de questionar, são devidos 

honorários advocatícios. CONDENA-SE a embargante ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à 

Contadoria, devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado 

acima;2.Após, INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos 

Cálculos;3.Transitada em julgado, TRASLADAR cópia para o processo 

PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 
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Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se 

ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 1423-02.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DREHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por invalidez em favor de VALDIR DREHMER, CPF 

423.722.409-00, resultante da conversão do auxílio-doença pleiteado na 

via administrativa, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), com todos os seus 

acréscimos legais, inclusive abono anual, nunca inferior a um salário 

mínimo (art. 33 da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas, compensando-se eventuais 

recebimentos de auxílio-doença após a data inicial (31/03/2004) indicada 

para receber a aposentadoria. Com isso, conclui-se, portanto, pela 

EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Mantida a tutela antecipada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 8010046-98.2015.8.11.0099 

Espécie: Procedimento do Juizado Especial Cível Promovente: Edson Pauli - 

ME Promovido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assossiados 

do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT Data e horário: sexta-feira, 

02 de janeiro de 2018, às 10h30min. PRESENTES Juiz Substituto: Dante 

Rodrigo Aranha da Silva OCORRÊNCIAS Aberta à audiência, constatou-se 

a ausência das partes. DELIBERAÇÃO Vistos... Verifica-se que o 

despacho designando a presente audiência, proferido à fl. 163, não foi 

devidamente publicado pelo sistema PJe, consequentemente as partes não 

foram intimadas para o ato. Assim, DESIGNA-SE nova audiência para o dia 

12.03.2018, às 14h10min, oportunidade em que as partes 

poderão/deverão trazer documentos ou outro tipo de prova INCLUSIVE 

sobre os pontos citados no despacho anterior. Portanto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR as partes; Cumprir. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Felipe Roberto Weber, Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 864-07.2010.811.0034

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, Leví Moróz - OAB:3.300/MS

 Vistos etc. arbitro ao advogado nomeado o valor de 02 URH a ser 

custeado pelo Estado- Trata-se de executivo de pena do reeducando 

PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA. Realizada audiência admonitória, o 

reeducando fez jus ao beneficio de progressão de regime para 

semiaberto, aceitou e tomou ciência das condições lhe impostas saindo 

ciente de que o descumprimento importaria na regressão de regime. Com 

efeito, sobrevieram informações no executivo de pena de que o 

reeducando não vinha cumprindo as condições impostas, tendo se 

mudado de endereço sem autorização do juízo, motivo pelo qual foi preso, 

tendo sido regredido cautelarmente. Assim, designada audiência de 

justificação em que o reeducando se explicou acerca do descumprimento 

da pena imposta. Ora, o recuperando, em tese, descumpriu o disposto no 

art. 118, §1º, da LEP ao frustrar os fins da execução penal, uma vez que 

descumpriu as condições estabelecidas, praticando por vez novo fato 

delitivo, o que demonstra ausência de compromisso de responsabilidade. 

Ademais, por ocasião da audiência de justificação, o apenado não 

apresentou qualquer justificativa plausível que possa ser acolhida e, 

consequentemente mantido o regime semiaberto. Ainda, o próprio ficou 

desde o ano de 2013 sem sequer preocupar em atualizar seu endereço 

em juízo mesmo ciente das condições impostas, das quais uma delas seria 

a de informar o juízo com antecedência sob eventual mudança de 

endereço. Embora o próprio tenha mencionado não ter recebido nenhuma 

intimação, este saiu ciente da audiência admonitória realizada, portando, 

não há justificativa para dizer que não possuía ciência das condições que 

lhe foram impostas. Assim, necessária a regressão definitiva do 

recuperando ao regime fechado. Ante o exposto, acolho o parecer 

ministerial, e em razão dos fatos noticiados, razão pela qual REGRIDO 

DEFINITIVAMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando para 

o fechado, a teor do disposto no art. 118, §1º, da LEP. ELABORE-SE novo 

calculo de pena. Após, vistas as partes para manifestar-se acerca do 

calculo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42320 Nr: 773-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados do indiciado 

para que tomem ciência da audiência designada para oitiva da testemunha 

André Luis Lago, na data de 21/05/2018, às 14h05min, na Vara Criminal de 

Pato Branco (Ref: 41).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2481-55.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 
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NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50612 Nr: 2474-63.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51587 Nr: 2915-44.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 12 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51450 Nr: 2843-57.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 12 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 2750-94.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 12 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 1633-68.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53077 Nr: 112-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR TRACTOR, INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINESSO AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI 

- OAB:221683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622/SP

 Processo nº 112-54.2018.811.0034

Código nº 53077

Vistos etc.

 Ciente da decisão oriunda da 20ª Vara da Comarca de São Paulo/SP, 

acostada à ref: 49.

Certifique o senhor gestor quanto ao decurso de prazo para a devolução 

do bem, conforme determinado.

Intimem-se as partes para ciência do teor da decisão acostada à ref. 49.

 Cumpra-se. Às Providências.

 Dom Aquino/MT, 30 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 741-16.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TONDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:MT/14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 741-16.2016.811.0093
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TONDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:MT/14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcelo 

Tondello aludindo omissão e contradição na decisão de fls. 94/96. Postula 

pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há 

para ser reapreciado ou sanado. (...) Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81212 Nr: 1910-04.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI ME, 

APARECIDO SALMO MANDACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARINA MACIEIRA FLORENCIANO, Sergio 

Paulo Ferreira, MARCELO A FERREIRA TRANSPORTES ME, ANTONIO JAIR 

DALLA COSTA, PAULO CONCEIÇÃO DA COSTA, P. C. COSTA 

TRANSPORTES ME, ROBERTO CARLOS NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291, MICHELLE CRISTIANE KUNAN - 

OAB:GO/30.419-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE 

URHGÊNCIA proposta por TRANSPORTES MANDACARI EIRELI – ME, 

pessoa jurídica representada por APARECIDO SALMO MANDACARI, 

contra SERGIO PAULO FERREIRA E OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/13) veio acompanhada dos documentos de fls. 14/25, 

contudo, remetidos os autos ao Gabinete da Vara Única, a inicial não foi 

recebida, sendo que foi determinada a intimação da parte autora para 

emendar a inicial (fls.27).

Após, a parte autora por meio de seu advogado, manifestou-se às fls. 29, 

requerendo a extinção do feito, eis que desiste da presente ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109333 Nr: 2548-55.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Rodrigues da Cunha, Daiheny Rodrigues Vieira 

da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON PINTO VILELA, Espolio de João 

Vilela Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que 

DETERMINO a reintegração dos autores na posse do imóvel rural descrito 

nos autos, localizado na Gleba Nhandú, Bairro Zona Rural, em Novo 

Mundo/MT.Atentem-se os requerentes para que, havendo a presença de 

menores ou idosos residentes na localidade, deverá a desocupação ser 

precedida de estudo social e acompanhada pelo Conselho Tutelar e equipe 

de assistência social. Estando os requeridos morando na área invadida, 

deverá também o requerente providenciar meio de transporte adequado 

para retirada dos seus móveis e pertences pessoais, de forma a 

preservar a dignidade dos residentes. Vale a presente como MANDADO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo os requeridos serem notificados 

por meio de oficial de justiça, para que desocupem a área voluntariamente 

no prazo de cinco dias.Não cumprida voluntariamente a desocupação, fica 

desde já autorizada a força coercitiva, observadas as diretrizes acima 

descritas.Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 

212, §2º, CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 1097-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do requerido, Dr. Ralff Hoffmann, OAB 13.128/B, 

para juntar nos auto procuração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14670 Nr: 1426-61.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A, Agostinho Fin, Ademar Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889-OAB/MT, Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Considerando que foi lançada no Sistema Apolo por equívoco decisão 

diversa da constante nos autos às fls. 545/546, com o seguinte teor: 

PASSO A SANEAR O FEITO. No que tange à alegação de nulidade, é 

consabido que é dever das partes alegá-las “na primeira oportunidade em 

que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, ex vi do 

artigo 278 do Código de Processo Civil. Assim, quanto ao laudo pericial, 

fls. 373/399, as partes Ademar e Agostinho Fin, ainda que tardiamente, 

foram intimadas do ato processual e quedaram-se inertes. Realizada a 

perícia, as partes foram intimadas acerca da apresentação do laudo, e 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, restando 

preclusa a faculdade dos requeridos. No que concerne à perícia médica, 

fls. 521, constata-se vícios quanto à elaboração, bem como à intimação 

das partes, uma vez que não contém a exposição do objeto da perícia, a 

indicação do método utilizado, a resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes, nos moldes do que estabelece os 

incisos I, III e IV do artigo 473; bem como as partes não foram intimadas 

quanto à data de realização da perícia, conforme determina o artigo 474, 

ambos do códex processual civil.Deste modo, anulo a perícia realizada e 
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dispenso nova elaboração, tendo em vista que as partes, na inicial e na 

contestação, apresentaram, sobre as questões de fato, documentos que 

considero suficientes, nos termos do artigo 472 do Código de Processo 

Civil.Declaro encerrada a instrução, concedo as partes o prazo de 10 

dias, sucessivos, para apresentação de memoriais escritos, iniciando pelo 

autor.Esgotado o prazo, voltem conclusos para sentença.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Intimem-se as partes para que tenham 

ciência da decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88132 Nr: 1321-35.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Designo audiência de instrução em continuação para a data de 

12.04.2018, às 13h30min.

As testemunhas de defesa comparecerão independentemente de 

intimação (fls. 170-v).

Intime-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2591-94.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Schafraski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Designo audiência para a data de 08 de março de 2018, para oitiva da 

vítima Rubens.

Indefiro o pedido de oitiva das testemunhas realizado às fls. 320, tendo em 

vista que a testemunha Simone já foi ouvida às fls. 183 e a testemunha 

Rita foi dispensada pela defesa, também às fls. 183.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105713 Nr: 564-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Cleber de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando a retificação 

do registro de nascimento de MÁRCIO CLEBER DE MOURA, para que 

conste o sobrenome OKADA, passando o requerente a se chamar 

MÁRCIO CLEBER DE MOURA OKADA. Por consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

do Município e Comarca de Arenápolis/MT para que seja alterado o registro 

de nascimento do requerente (fls. 16), incluindo o sobrenome OKADA ao 

final de MÁRCIO CLEBER DE MOURA.Após, observadas as devidas 

formalidades legais, arquive-se. Ciência ao Ministério Público.Sem 

custas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 3419-66.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonifácio Gibbert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67.842- PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-OAB/MT-A

 Intimação da parte autora para se manifestar quanto a inconsistencia nos 

dados bancarios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 992-62.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Santana Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-OAB/MT

 Em atenção à cota ministerial de fls. 120/121, compulsando os autos, 

constata-se que na audiência realizada no dia 06.08.2012 apenas as 

testemunhas de acusação presentes foram ouvidas (Marcelo Prestes dos 

Santos e Sidnei Vieira Rosa), pois a defesa não concordou com a 

inversão da ordem da oitiva (fls. 78).

Ainda, nota-se que a defesa dispensou a oitiva de suas testemunhas às 

fls. 96.

Dando prosseguimento ao feito, vista ao Ministério Público para 

manifestar-se quanto ao pedido de identificação e oitiva das testemunhas 

mencionadas pelo policial Marcelo Prestes dos Santos.

 Considerando que a autoridade policial não respondeu aos ofícios 

enviados até a presente data, acaso o Ministério Público insista na oitiva 

das referidas testemunhas, deverá trazer aos autos seus dados e 

endereços, sob pena de desistência.

No mais, desentranhe-se a fl. 76, por ser estranha ao conteúdo dos autos.

Cadastre-se o advogado do acusado no sistema.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 1382-95.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de citação editalícia de Carlos Francisco de Paula, fls. 

55/58, sob fundamento de que o requerido esquiva-se da citação, 

mudando de endereço com frequência.

 Passados mais de seis anos do início do processo, o primeiro requerido 

ainda não foi citado, não obstante as diligências realizadas para fins de 

sua localização.

Nesse sentido a tentativa de citação via AR, fl. 34.v, 05 de março de 2013, 

via mandado, fl. 44, 19 de janeiro de 2016, e novamente via AR, fl. 53, em 

julho de 2017, obtendo como justificativa de devolução a informação de 

que o requerido mudou-se.

 Logo, entendo que restou demonstrado o esgotamento das diligências 

necessárias e usuais para tentar localizar a parte requerida, o que importa 

na necessidade de deferimento do pedido de citação por edital, na forma 

do artigo 256, II, c/c 257, I, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a citação por edital de Carlos Francisco de Paula.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 82762 Nr: 2096-21.2012.811.0087

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de citação editalícia de Carlos Francisco de Paula, fls. 

45/48, sob fundamento de que o requerido esquiva-se da citação, 

mudando de endereço com frequência.

 Passados mais de cinco anos do início do processo, o primeiro requerido 

ainda não foi citado, não obstante as diligências realizadas para fins de 

sua localização.

Nesse sentido a tentativa de citação via mandado, fl. 31 em 21 de julho de 

2013, fl. 35, em 19 de janeiro de 2016, e o pedido de citação via AR, 

cumprido nos autos em apenso de Cód. 42002, à fl. 53, obtendo como 

justificativa de devolução a informação de que o requerido mudou-se.

 Logo, entendo que restou demonstrado o esgotamento das diligências 

necessárias e usuais para tentar localizar a parte requerida, o que importa 

na necessidade de deferimento do pedido de citação por edital, na forma 

do artigo 256, II, c/c 257, I, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a citação por edital de Carlos Francisco de Paula.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 2494-65.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 

de março de 2018 às 15h00min, devendo as partes e suas respectivas 

testemunhas comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 2839-31.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Estrela do Norte LTDA, DAVID 

APARECIDO DE SOUZA, FABIANA SENN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli e Fabiula Muller Koenig, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 2847-37.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para que compareça na data de 22.03.2018, 

às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, 

localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica 

Guarantã, para realização de exame pericial. A parte requerente deverá 

comparecer no local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).(...) Por outro lado, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 18 de abril de 2018, às 

13h30min.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109333 Nr: 2548-55.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Rodrigues da Cunha, Daiheny Rodrigues Vieira 

da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON PINTO VILELA, Espolio de João 

Vilela Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Pedro Henrique Gonçalves, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83163 Nr: 2496-35.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltoned Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 

de março de 2018 às 14h30min, devendo as partes e suas respectivas 

testemunhas comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 989-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Cesário Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cesário Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

comparecer na secretaria da vara para prestar compromisso, no prazo de 

5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112363 Nr: 25-36.2018.811.0087
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Marx Grieleitow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995 , Fernanda Reis dos 

Santos Semezi - OAB:MG/147850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador Alysson Tosin, 

para efetuar o pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária, 

conforme fls.10.

Efetuado o pagamento, conclusos para designação de audiência.

Contudo, decorrido o prazo de 30 dias sem que ocorra manifestação ou 

providência da parte interessada, devolva-se a presente, conforme 

determina o art. 393 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87219 Nr: 581-77.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão movida por CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA., em face de LUCIA DIAS DA SILVA.

Liminar deferida às folhas 38.

Apreensão e citação frustradas.

Decido.

O feito procrastina-se há aproximadamente 4 (quatro) anos sem que 

sequer tenha havido a citação da requerida.

Após a frustração dos bloqueios eletrônicos, concitada a impulsionar o 

feito sob pena de extinção, a parte autora deixou transcorrer in albis o 

prazo concedido, pugnando, extemporaneamente, a reiteração das 

mesmas diligências que já se mostraram absolutamente ineficazes.

Assim, não podendo o feito eternizar-se no tempo e tendo a parte autora 

se manifestado de forma genérica e extemporânea – o que, equipara-se à 

inércia, é de ser reconhecido o abandono da causa.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso II e III do CPC, EXTINGO O 

FEITO sem resolução de mérito.

Custas pela requerente.

Sem honorários sucumbenciais em razão da ausência de citação.

Intimem-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30237 Nr: 80-53.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para manifestar-se no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls.102 v °.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 244-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Humberto 

Domingues Ferreira, Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 02 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 840 Nr: 206-94.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:rua tenete

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT, Luciano Bolonha Gonsalves - OAB:187817/SP

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 248-12.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 02 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 467 de 597



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT.

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 858-81.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ribeiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEC Energia S.A, Fernando Bontorim Amato, 

Renato do Valle Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Luiz Rocha Ferreira dos 

Santos - OAB:DF-23.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MACHADO MALAGO - 

OAB:236033, Pedro Romeiro Hernesto - OAB:42860

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 49.

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 51-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Fonseca Aires - 

OAB:DF-15.959, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Rafael furtado Ayres - OAB:17380, Sanda Furtada Ayres - 

OAB:DF-9.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO das partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 02 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42110 Nr: 731-46.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KJGdS, MPE, KG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 731-46.2016.811.0036 - 42110

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Kaique Jonatas Gonçalves da Silva e Ministerio Público 

Estadual e Katiane Gonçalves

RÉU(S): Wando Paulo de Oliveira

INTIMANDO: Autos n° 731-46.2016.811.0036 (42110)

Ação Penal Réu(s): Wando Paulo de Oliveira, Rg: 2281500-7 SSP MT 

Filiação: Maria Gilvanete de Souza, data de nascimento: 16/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Anápolis-GO, convivente, serviços gerais, 

Endereço: Rua Euclides Eraldo Medeiros, Nº 251, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU WANDO PAULO DE OLIVEIRA, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para responder a acusação no prazo 

legal, observando-se o que dispõe o art. 366 do CPP RESUMO DA INICIAL: 

Consoante as investigações realizadas pela Autoridade Policial, em dias e 

horários incertos, no Sítio Riacho 2, região da Taboca, nesta urbe, o 

denunciado Wando Paulo de Oliveira ofendeu a integridade física das 

crianças Katiane Gonçalves e Kaique Jonatas Gonçalves da Silva, seus 

enteados, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação. o 

órgão menorista desta urbe fora acionado via telefone móvel, ocasião em 

que fora noticiado pela Sra. Maria Lopes, Investigadora de Polícia na 

cidade de Tangará da Serra-MT, o fato de que crianças estavam sofrendo 

agressões físicas por parte do padrasto, Sr. Edivaldo (denunciado). 

Edivaldo reside com a Sra. Adriana Gonçalves, genitora dos infantes. 

Nesta toada, as agentes do Conselho Tutelar diligenciaram até a escola em 

que as infantes estudam, e em conversa com estas foram informadas que 

o denunciado batia nas crianças diariamente, utilizando uma corda. As 

conselheiras tutelares puderam atestar in loco que Kaique apresentava 

lesão próxima ao olho esquerdo, marcas nos braços e coxas. Katiane 

também tinha marcas nas pernas. Tais lesões foram comprovadas através 

dos Laudos Periciais e Mapas Topográficos dos infantes constantes às 

fls. 33-35vº e 41- 43vº, respectivamente. O Ministério Público Estadual 

denuncia Wando Paulo de Oliveira, supra qualificado, como incurso na 

conduta delitiva tipificada no art. 129, §9º c/c art.136, caput, do Código 

Penal DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 731-46.2016.811.0036 (42110) 

Ação Penal Decisão. DEFIRO o pedido retro do Ministério PúblicoPois, 

compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou em vários 

endereços citar o réu, porém não obteve êxito, inclusive, o Parquet 

buscou o novo endereço do mesmo pelo INFOSEG, sem sucesso.Assim, 

conclui-se que o requerido encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois 

foram infrutíferas as tentativas de sua localização.1) Dessa forma, 

CITE-SE o denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por 

escrito, no prazo 10 (dez) dias, conforme autoriza o art. 361 do Código de 

Processo Penal.2) Após, caso seja certificado a não apresentação de 

defesa, NOMEIO a Defensoria Pública como CURADOR ESPECIAL do 

denunciado, devendo abrir vistas dos autos ao Defensor para manifestar 

na presente Ação, requerendo o que entender de direito.3) Por fim, 

ABRA-SE os autos ao Ministério PúblicoCumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 05/09/2017. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei.Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Eliomária Duarte Carvalho

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43634 Nr: 1493-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcantilado Agroindustrial Ltda., João de Souza 

Vieira Neto, Vitor Carlos de Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1493-62.2016.811.0036 - 43634

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

CITANDO: Alcantilado Agroindustrial Ltda., CNPJ: 06235362000148, 

brasileiro(a), Endereço: Margem Direita da Rodovia, MT 270Km 107, Bairro: 

Zona Suburbana, Distrito Industrial, Cidade: Guiratinga-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 38.163,38

FINALIDADE: CITAÇÃO DA EMPRESA ALCANTILADO AGROINDUSTRIAL 

LTDA, acima qualificada, através de seus legais representantes, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e 

exigível de R$ 38.163,38 (Trinta e Oito Mil e Cento e Sessenta e Três Reais 

e Trinta e Oito Centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida 

Ativa nº20158929. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante 

o fisco estadual enseja a presente execução fiscal. DESPACHO: Autos n° 

1493-62.2016.811.0036 (43634) Execução Fiscal. Decisão. DEFIRO o 

pedido da parte exequente (fls. 27).Pois, compulsando os autos, 

observa-se que este Juízo tentou em vários endereços citar a empresa 

executada ALCANTILADO AGROINDUSTRIAL LTDA. pessoalmente, porém 

não obteve êxito, inclusive, foi buscado o endereço da mesmo pela pelo 

Sistema INFOSEG, sem sucesso. Assim, conclui-se que a empresa 

encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de sua localização.1) Dessa forma, CITE-SE POR EDITAL o a 

empresa executada ALCANTILADO AGROINDUSTRIAL LTDA, por se 

encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), 

com o prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.2) 

Quanto aos sócios da empresa executada Sr. VITOR CARLOS DE SOUZA 

VIEIRA e Sr. JOÃO DE SOUZA VIEIRA NETO, DETERMINO a citação, pelo 

correio, nos novos endereços indicados pela parte exequente na petição 

de fl. 27, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 06/09/2017. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, 

Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Eliomária Duarte Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48958 Nr: 1545-24.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital Rodrigues da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1545-24.2017.811.0036 -48958

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Vital Rodrigues da Silva Filho

INTIMANDO: Réu(s): Vital Rodrigues da Silva Filho, Cpf: 96476702149, Rg: 

1255281-0 SSP MT Filiação: Vital Rodrigues da Silva e Anália Rodrigues da 

Silva, data de nascimento: 06/02/1970, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, casado(a), serviços gerais, Endereço: Rua Beira Rio, S/nº, 

Bairro: Santa Terezinha, Cidade: Tesouro-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU VITAL RODRIGUES DA SILVA FILHO, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o 

do inteiro teor da referida denúncia para responder a acusação no prazo 

legal, observando-se o que dispõe o art. 365 do CPP RESUMO DA INICIAL: 

Consta do caderno investigatório em epígrafe que na data de 07 de maio 

de 2017, por volta das 19h00min, na residência situada na Rua Beira Rio, 

Bairro Santa Terezinha, em Tesouro-MT, o denunciado Vital Rodrigues da 

Silva Filho, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, agindo 

com nítido animus necandi, ceifou a vida da vítima Iracema Silva Santos, 

desferindo-lhe golpes com instrumento perfuro-cortante, causando-lhe as 

lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 41/53 e Mapa Topográfico 

de fls. 54 do IP. A vítima manteve uma relação amorosa com o denunciado 

pelo período de 04 (quatro) anos, sempre havendo notícias de agressões 

perpetradas pelo acusado em face de Iracema, teria ingerido bebida 

alcoólica e em dado momento começou a brigar com seu filho com idade 

de um ano e três meses de idade, ocasião em que o denunciado, irritado, 

partiu para cima da vítima segurando-a, apoderou-se de uma faca e 

desferiu um golpe com tal instrumento perfuro cortante no pescoço da 

vítima, oportunidade em que esta caiu ao solo e começou a agonizar, vindo 

a falecer no mesmo instante. Após a prática do fato, Vital dirigiu-se até a 

residência de sua irmã Ameliana Rodrigues da Silva, deixando o filho do 

casal sob seus cuidados até o dia seguinte e em seguida evadiu-se do 

local dos acontecimentos, sendo a vítima encontrada no dia seguinte pelas 

irmãs do denunciado, caída ao chão da residência em que morava. O 

Ministério Público o Ministério Público Estadual denuncia VITAL 

RODRIGUES DA SILVA FILHO, como incurso na conduta delitiva tipificada 

no art. 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal DECISÃO/DESPACHO: 

Autos nº 1545-24.2017.811.0036 Código: 48958 Criminal Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do Ministério Público em fl. 130. Desta forma, CITE-SE 

o acusado por EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir 

advogado e/ou responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 

365 do CPP. Ressalto, que se o acusado não comparecer, nem constituir 

advogado, poderá ser determinado a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes, nos termos do art. 366 do CPP e, se for o caso, 

decretado a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.Decorrido o 

prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 11 de 

Setembro de 2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Eliomária Duarte Carvalho

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10637 Nr: 1223-87.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que tomem conhecimento que 

o processo encontra-se em cartório para eventual análise.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49947 Nr: 2004-26.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Beltrão Rebouças dos Santos, Paulo 

Ricardo Castanõn, Claudio Junior Vilarim da Silva, Edilson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19177, Jakson 

Ricardo Freier - OAB:13420, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O

 SENTENÇA

VISTOS, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, como incurso nas 

condutas delitivas tipificadas nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 

artigo 33, caput da Lei 11.343/06 c/c art. 40, inciso VI e EDILSON GOMES 

DA SILVA, LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS, PAULO 

RICARDO CASTANON e CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, como 

incursos na conduta delitiva tipificada no artigo 288 do Código Penal, com 

a causa de aumento da pena prevista no parágrafo único, do citado artigo, 

nos moldes do artigo 69 do referido diploma repressor.

A inicial acusatória arrolou 2 (duas) testemunhas e veio acompanhada do 

respectivo inquérito policial que trouxe em seu bojo, dentre outros 

documentos, auto de prisão em flagrante dos acusados (fl. 13/14).

Recebida a denúncia em 10/07/2017 (fl. 221).

Os acusados apresentaram resposta à acusação por meio de seus 

defensores constituídos (fls. 249/259 - 320/321 - 324/329 - 390).

Em 12/12/2017, às 16h30min, realizou-se audiência de instrução e 

julgamento, sendo procedida à oitiva das vítimas Leonice Barbosa 

Cavalcante e Maria Aparecida dos Santos. Após, procedeu-se a oitiva das 

testemunhas de acusação: Magno Rosa Martins e Vinicius Ribeiro Felix 

Goes e de defesa: Érica Laura Barbosa Teodoro Mesquita, Joselaine 

Caetano dos Santos Souza, Layanne Carlos Campos Faria, Yara Luiza de 

Souza, Juvercio Alves Gonçalves Filho, Danyela Silva de Aquino, Kelly 

Cintya da Silva Rolan e Afonso Andrade. Por fim, os acusados foram 

interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu absolvição do acusado 

Paulo Ricardo Castanon e a condenação dos demais acusados nos 

termos da denúncia.

A DEFESA do acusado EDILSON GOMES DA SILVA, em suas derradeiras 

razões, requereu sua absolvição com fundamento no art. 283 do CPP (fls. 

492/495).

A DEFESA do acusado PAULO RICARDO CASTANON, em suas 

derradeiras razões, requereu sua absolvição com fundamento no art. 386, 

IV do CPP (fls. 496/515).

A DEFESA do acusado CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA, em suas 

derradeiras razões, requereu sua absolvição com fundamento no art. 386, 

IV e V do CPP (fls. 518/524).

E por fim, a DEFESA do acusado LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS 

SANTOS, em suas derradeiras razões, requereu sua absolvição com 

fundamento no art. 386, II do CPP (fls. 544/548).

Os autos vieram-me conclusos para Sentença.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

I – DO MÉRITO

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade dos acusados 

Cláudio Júnior Vilarim da Silva, Edilson Gomes da Silva, Lucas Beltrão 

Rebouças dos Santos e Paulo Ricardo Castanon, devidamente 

qualificados nos autos, imputando aos acusados os fatos descritos na 

denúncia.

II - DO PRIMEIRO FATO

 Consta na denúncia que na data de 20/06/2017, por volta das 08h00min, o 

denunciado Cláudio Júnior Vilarim da Silva tinha em depósito, com medido 

intento de comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, bem como ocultava em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme se apurou dos autos, após um roubo perpetrado nesta cidade 

no estabelecimento denominado Leonice Modas, a polícia passou a 

empreender diligências visando localizar os autores do fato delituoso.

Desta feita, após informações do local em que os responsáveis estariam, 

policiais militares e civis realizaram cerco à residência, logrando êxito em 

efetuar a prisão do denunciado Cláudio Júnior.

O denunciado Cláudio confessou que o imóvel estava sob sua 

responsabilidade/posse, tendo em vista que alugou para ali ficar enquanto 

vendia entorpecentes.

Sendo que no local, foram encontras as 184 (cento e oitenta e quatro) 

porções de pasta base de cocaína, em tamanhos variados, as quais 

seriam vendidas nesta cidade, bem como os bens subtraídos no roubo ao 

estabelecimento “Leonice Modas”, descritos à fl. 12, cuja autoria recai 

sobre 02 (dois) adolescentes que foram apreendidos no local.

II. 1 – DA MATERIALIDADE

 A fim de bem identificar a existência das figuras delitivas supracitadas, 

cumpre analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a 

necessária firmeza, sua materialidade.

A MATERIALIDADE delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em 

Flagrante (fls. 13/14) Boletim de Ocorrência nº 2017.209076 (fls. 15/23), 

Termo de Declarações (fls. 24/26 - 27), Termo de Exibição e Apreensão 

(fls. 28) e interrogatório do acusado Claudio Junior Vilarim da Silva (fls. 

53/55).

Portanto, restou comprovada a materialidade do delito tipificado nos arigos 

180, caput, do Código Penal, e artigo 33, caput da Lei 11.343/06 c/c art.40, 

inciso VI.

II. 2 - DA AUTORIA

A comprovação da AUTORIA delitiva encontra-se perfeitamente delineada, 

conforme restou demonstrada no conjunto probatório, principalmente pela 

obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal. 

Vejamos.

O acusado Cláudio Júnior Vilarim da Silva relatou em sede de Delegacia 

que resolveu ir para a cidade de Guiratinga para vender 15 gramas de 

pasta base de cocaína para conseguir dinheiro. Tendo em Guiratinga 

alugado uma casa próximo a “Marajá Refrigerantes”, onde o acusado 

afirmou que já estava voltando para Rondonópolis, pois já tinha vendido a 

droga, quando recebeu a ligação de uma pessoa chamada Thales, 

dizendo que eles estavam querendo vender uma droga na cidade e 

combinou com o interrogado de assumir o aluguel da casa quando o 

mesmo voltasse para Rondonópolis.

Afirmou que viu a arma e a droga que Thales e Ariovaldo estavam 

portando, mas não sabe dizer nada a respeito.

Segundo o depoimento prestado pela testemunha Vinicius Ribeiro Felix 

Goes (Tenente PM), o qual foi categórico em informar vejamos:

“(...) Que no dia 17/06/2017 foi furtada do interior da 2 Companhia de 

Policia Militar uma pistola da marca taurus modelo pt 100 de n° sdy81301, 

conforme boletim de ocorrência de n° 2017.202593 no dia 20/06/2017 foi 

roubado o estabelecimento comercial denominado “Leonice modas”, 

situada na avenida rio branco, onde os suspeitos Thales e Ariovaldo 

entraram em posse de arma de fogo e renderam as vítimas e passaram a 

ameaçar e utilizar de técnicas de tortura psicológica com o intuito de 

subtrair o máximo de bens possíveis das referidas vítimas, sendo uma 

dessas uma senhora de 65 anos de idade.

 Nesse roubo foi subtraído uma aliança de ouro, 03 pulseiras de ouro, 01 

aparelho celular da marca motorola modelo g4, 01 corrente com pingente 

de ouro e 01 celular da marca samsung modelo j7, após o roubo a policia 

militar em parceira com a policia civil realizaram diligências com fins de 

identificar e capturar os infratores da lei, chegando a informação através 

de denúncia anônima que o suspeito Paulo Ricardo estaria dando suporte 

para estadia dos suspeitos na cidade. Diante dessas informações 

passamos a monitorar o referido suspeito, verificando que este fazia 

depósitos na lotérica a mando dos infratores e levava o suspeito Claudio 

Junior para comprar marmitas e posteriormente o levava na residência 

onde se encontravam.

 Desta forma foi possível identificar a residência sendo preparada uma 

operação integrada entre a PM e Policia Civil com o fim de capturar os 

infratores. Durante a preparação da operação fomos avaliar o terreno, 

deslocando uma guarnição pelos fundos e uma passando pela frente em 

carro descaracterizado, neste momento nossa movimentação foi 

percebida pelos infratores que evadiram pelos fundos dando de frente 

com a guarnição que analisava aquela parte do terreno. Ao avistar os 

policiais o suspeito Thales passou a atirar contra eles, sendo respondido 

com o nível de força proporcional, e ao perceberem a superioridade 

numérica dos policiais e a impossibilidade de fuga se jogaram no chão, 

sendo realizado o algemamento de ambos e busca pessoal. Sendo 

encontrado com o suspeito Thales a arma subtraída do interior da unidade 

policial militar supracitado com 09 munições no carregador e 01 na 

câmara, e também um aparelho celular subtraído no roubo supracitado, 

além dos materiais vinculados nesse B.O.

 Minutos após chegou à residência o suspeito Claudio Junior que ao 

avistar os policiais tentou evadir do local utilizando-se de força física, 

porém sem sucesso, onde também foi detido, revistado e encontrado com 
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os materiais acima citados. Após controlar a situação os policiais 

passaram a revistar a residência encontraram as joias, 01 sacola 

contendo 184 porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, os 

celulares das vítimas, que se encontravam escondidas, seguindo as 

instruções dadas pelo suspeito Claudio Junior, além dos outros materiais 

citados neste B.O.

 Neste momento passou a tocar o telefone do suspeito Thales sendo o 

número que ligava denominado café, perguntado quem seria o tal café? O 

suspeito Thales respondeu que se tratava do apoio deles, que esses 

homens vieram de Rondonópolis/MT para busca-los.

Diante dessa informação passamos a realizar diligencias com o fim de 

capturar tais suspeitos sendo logrado êxito na Rua Pedro Celestino, após 

com todos os suspeitos de fora apreendidos realizamos diligência fins de 

capturar o suspeito Paulo Ricardo onde foram logrado êxito em sua 

residência. E diante dos fatos, todos os envolvidos e materialidade foram 

conduzidos até ao Cisc de Guiratinga, porém por problemas elétricos a 

cidade e periculosidade dos apreendidos todos foram encaminhados para 

a l DP de Rondonópolis.

Obs 1: Segundo relatos dos próprios suspeitos estes são integrantes da 

facção criminosa denominada "comando vermelho".

 Obs 2: Segundo relatos do suspeito Claudio Junior este entrou no 

comando vermelho no paraná em junho de 2016 e veio transferido para o 

comando vermelho de mato grosso, sendo apadrinhado pelo vulgo 

"veínho".

 Obs 3: O suspeito Claudio Junior apresenta algumas escoriações no rosto 

devido a queda no momento da tentativa de fuga e resistência a prisão.

 Obs 4: O suspeito Lucas foi encaminhado ate a upa para atendimento, 

pois o mesmo reclamava de uma hérnia.

 Obs 5: Os suspeitos Thales e Ariovaldo encontram-se com algumas 

escoriações no corpo devido a tentativa de fuga pelo mato e queda após 

troca de tiro.

 Obs 6: Encontrava-se presente durante toda a operação o investigador 

de polícia civil Magno RG 789993 PC MT.

 Obs 7: O veículo VW Gol de cor branca placa njb.4387 emplacamento de 

Rondonópolis MT com a chave de ignição apreendido em posse do 

suspeito Edilson encontra-se na Delegacia de Polícia de Guiratinga.

 Obs 8: Ainda no Cisc de Guiratinga foi acionado o Conselho Tutelar para 

acompanhar os menores envolvidos que foram acompanhados pelas 

conselheiras Neusa e Oreny.

O policial Magno Rosa Martins ratificou seu depoimento em audiência, 

afirmando que já estavam investigando a residência onde os acusados 

supostamente estariam traficando. Confirmando o comercio ilegal quando 

fizeram a busca na casa, deparando-se com dois menores tentando fugir 

pelos fundos da residência, entretanto conseguiram fazer a apreensão 

dos mesmos. Após, o acusado Claudio chegou momento em que 

encontraram 184 “petecas” de substâncias aparentando ser pasta base.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -DEPOIMENTOS POLICIAIS - 

VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA DA RÉ BRUNA - REGIME FECHADO 

- IMPOSIÇÃO. I - Em tema de comércio clandestino de substâncias 

entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em 

flagrante dos acusados têm plena validade e não podem ser desprezados 

por mero preconceito, mormente quando em harmonia com as outras 

provas. II - Os réus compunham uma organização criminosa, voltada ao 

tráfico de drogas, e praticamente fizeram de suas residências pontos de 

comércio clandestino. Assim, o regime deve ser mantido como fechado, 

não somente pela hediondez, mas pelas graves circunstâncias do crime e 

a maior periculosidade dos agentes. V.v.p.: APELAÇÕES CRIMINAIS - 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA TRÊS DOS RÉUS - REVISÃO DA 

DOSIMETRIA E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PARA DOIS DELES - 

ABSOLVIÇÃO DO QUARTO ACUSADO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO 

PRO REO. I - Havendo provas suficientes de que os réus, com estabilidade 

e permanência, com nítida divisão de tarefas, praticavam o tráfico de 

drogas, não há falar em absolvição pela prática de crime insculpido no art. 

35, caput, da Lei n.º 11.343/06. II - O crime de tráfico de drogas 

propriamente dito exsurge como corolário da associação para tal 

desiderato e, restando evidenciada a prática de alguns dos verbos 

contidos no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, torna-se imperiosa a 

confirmação da condenação. III - A condição de usuário, 

independentemente de comprovação, não elide a prática dos atos de 

mercancia, devendo o réu, toxicômano ou não, responder pelos crimes 

mais graves que praticou. IV - A condenação pelo crime de associação 

para o tráfico tem como embasamento a dedicação dos réus às atividades 

criminosas de forma organizada. Deste modo, por óbvio, a benesse do 

tráfico privilegiado não pode ser deferida aos recorrentes, pois não 

preenchidos os requisitos objetivos do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 

11.343/06 V - O regime prisional fechado, anteriormente obrigatório aos 

condenados pelo crime de tráfico de drogas, cometido após a publicação 

da Lei n.º 11.464/07, que deu nova redação ao § 1º, do art. 2º, da Lei n.º 

8.072/90, já não o é, face ao julgamento do HC 111.840/ES, pelo Supremo 

Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a previsão contida em tal 

dispositivo. VI - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos não é socialmente recomendável, indicando não ser a 

substituição medida suficiente para impor o caráter educativo-repressivo 

que a reprimenda deve ter, salientando-se que os acusados, de igual 

modo, não preenchem o requisito objetivo, eis que as penas impostas são 

superiores a quatro anos (art. 44, I, do CP). (TJ-MG - APR: 

10236120001920001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 

14/08/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 26/08/2013)

Oportuno esclarecer que o depoimento dos policiais também é válido a 

atestar a materialidade delitiva, senão vejamos:

 APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA 

DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA 

MATERIALIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS 

RODOVIÁRIOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal que o réu 

conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada 

pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição do 

réu, devendo ser mantida a condenação. 2. O depoimento de servidores 

públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos 

prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações 

prestadas pelos agentes de polícia rodoviária arrolados na denúncia. 3. 

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após 

edição da Lei nº 12.760/2012, a constatação de embriaguez passou a ser 

admitida por todos os meios de prova admitidos em direito. 4. Recurso 

conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas 

sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 

(seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva 

de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do 

salário mínimo, além da sanção de suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (TJ-DF - APR: 

20130510069269, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 26/06/2015 . Pág.: 52)

In casu, as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em 

flagrante do réu, são coesas, uniformes e estremes de quaisquer 

contradições a inquiná-las a veracidade.

Por fim, insta salientar, que após a instrução processual não restou 

demonstrado a causa de aumento de pena do art. 40, Inciso VI da Lei 

11.343/2006 imputado na denúncia ao acusado Claudio Júnior Vilarim da 

Silva. Pois, não se comprovou de que o acusado praticou o crime de 

tráfico de drogas visando atingir criança ou adolescente ou quem tenha, 

por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 

e determinação.

 Assim, considerando que é ônus da acusação apresentar as provas para 

a condenação do réu, sendo essas não demonstradas de maneira 

inequívoca na presente ação. Portanto, excluo a referida causa de 

aumento de pena.

Desta forma, entendo que deve ser acolhida PARCIALMENTE a pretensão 

punitiva estatal conforme requer na denúncia.

 III - DO SEGUNDO FATO

 Em relação ao segundo fato, resta presente na denúncia que no mês de 

Junho de 2017, os acusados Lucas Beltrão Rebouças dos Santos, Paulo 

Ricardo Castanon, Edilson Gomes da Silva e Cláudio Júnior Vilarim da 

Silva, associaram-se com o fim específico de cometer crimes.

De acordo com o apurado, os suspeitos juntamente com os adolescentes 

Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira e Thales Caike Dias 

Vieira de Souza, associaram-se, de forma organizada, com o fim 

específico de cometer crimes.

Conforme consta, com denunciados e em companhia dos adolescentes 

supracitados, fora encontrado 01 (uma) pistola nº SDY 81301, 
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proveniente de furto no interior do quartel da 2ª Companhia de Polícia 

Militar.

Ademais, a associação criminosa fora responsável por arquitetar e 

executar o ilícito previsto no artigo 157 do Código Penal no 

estabelecimento comercial Leonice Modas.

Um dos integrantes da associação informou que estava nesta urbe com o 

fito de vender drogas, bem como que recebeu na casa em que havia 

alugado os demais integrantes para colocar em prática o comércio ilícito de 

drogas.

Outra pessoa integrante da associação informou que a arma de fogo seria 

utilizada em alguns roubos.

Por fim, narra a denúncia que segundo informações dos próprios 

associados, pertencem a uma Facção Criminosa denominada “Comando 

Vermelho”.

III. 1 – DA MATERIALIDADE

A MATERIALIDADE resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante 

(fls. 13/14) Boletim de Ocorrência nº 2017.209076 (fls. 15/23), Termo de 

Declarações (fls. 24/26 - 27), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28), 

Laudo Pericial Preliminar (fls. 278/282).

Portanto, restou comprovado a materialidade do delito tipificado no artigo 

288 do Código Penal.

III. 2 – DA AUTORIA

No que toca à AUTORIA, esta também é inconteste e recai sobre os 

acusados CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, EDILSON GOMES DA 

SILVA e LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS.

Já em relação ao acusado PAULO RICARDO CASTANON, não restou 

cabalmente comprovado a autoria delitiva, e após a instrução processual 

há dúvidas de sua participação e unidade de designíos em associar com 

os demais autores para o fim de praticar crimes. Senão vejamos todo o 

conjunto probatório.

Todos acusados negaram a autoria delitiva em relação ao crime de 

associação criminosa. Entretanto, a negativa dos acusados CLÁUDIO 

JÚNIOR VILARIM DA SILVA, EDILSON GOMES DA SILVA e LUCAS 

BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS encontra-se isolada das demais 

provas produzidas e em total dissonância com o conjunto probatório 

colhido.

Durante a fase inquisitorial foi colhido, o depoimento do Tenente Vinicius 

Ribeiro Felix Goes, onde o mesmo relatou que foi roubado o 

estabelecimento comercial “Leonice modas”, onde os suspeitos Thales e 

Ariovaldo entraram em posse de arma de fogo e renderam as vítimas.

Em investigação, foi descoberto que os suspeitos estavam escondidos na 

casa do acusado Claudio. Após, em continuidade às diligências os 

policiais localizaram na residência os objetos roubados das vítimas 

Leonice, Maria Aparecida e Nazinha Machado, sendo valores em dinheiro, 

além de 184 petecas de substancia entorpecente análoga a pasta base.

Durante a realização da ocorrência o telefone do suspeito Thales tocou, 

tendo um dos interlocutores informado que estava ali para buscá-los. 

Diante da informação, iniciaram as diligências no intuito de prender os 

suspeitos, haja vista haver a conhecimento de que os mesmos são 

integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e estariam na cidade 

para dar suporte aos demais envolvidos na prática de crimes. Tendo os 

policiais logrado êxito em localizar os suspeitos LUCAS BELTRÃO 

REBOUÇAS DOS SANTOS, EDILSON GOMES DA SILVA e PAULO 

RICARDO CASTANON.

Além do mais, verifica-se que em juízo o investigador Magno Rosa Martins 

afirmou que o acusado Lucas e Edilson foram abordados, tendo os mesmo 

confirmando que teriam vindo até a cidade para dar fuga aos menores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - 

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - REALIZAÇÃO DO 

INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTERIORMENTE ÀS DEMAIS PROVAS - RITO 

PROCEDIMENAL DA LEI DE TÓXICOS QUE NÃO FOI DERROGADO PELA LEI 

11.719/08 - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: ART. 

33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - 

DESTINAÇÃO COMERCIAL CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

ART. 35, DA LEI 11.343/06 -COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE OU 

PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DECOTE DO ART. 40, VI 

DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - ENVOLVIMENTO DE MENOR NO CRIME 

- RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 400 do Código de Processo Penal, 

norma legal de caráter geral, determinando o interrogatório do réu como o 

último ato da instrução, ou seja, posteriormente à oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, não alterou o procedimento especial previsto para 

os delitos de tráfico, disposto na Lei Federal 11.343/06. - No processo 

penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme 

dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima 

francesa pas de nulitté sans grief. - Demonstrada a propriedade do 

entorpecente arrecadado e a materialidade, desautorizada está a tese 

absolutória. - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são 

plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para 

desmerecê-los. - Revelando-se robusto o acervo probatório produzido, no 

sentido de demonstrar que os réus, previamente associados, possuíam 

substância entorpecente destinada ao comércio, resta desautorizada a 

absolvição do delito do art. 35, da Lei 11.343/06. - Restando demonstrado 

o envolvimento de menores na prática do tráfico de drogas, inviável é o 

decote da causa de aumento do art. 40, VI da Lei de 11.343/06. (TJ-MG - 

APR: 10024112751524001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de 

Julgamento: 01/10/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 09/10/2013)

Portanto, submetido todo o arcabouço probatório ao crivo dos princípios 

da ampla defesa e do contraditório, e restando evidenciados seguramente 

o envolvimento e a responsabilidade dos acusados CLÁUDIO JÚNIOR 

VILARIM DA SILVA, EDILSON GOMES DA SILVA E LUCAS BELTRÃO 

REBOUÇAS DOS SANTOS pela prática da conduta tipificada no artigo 288, 

parágrafo único, do Código Penal, a prolação de um édito condenatório é 

medida que se impõe.

Em relação ao acusado Paulo Ricardo Castanon, restou dúvida em sua 

participação, pois, conforme os depoimentos dos policiais não se tem a 

certeza de que o mesmo concorreu para o crime.

Em audiência o Tenente Vinicius Ribeiro Felix Goes, confirmou que 

abordou o acusado Paulo Ricardo um dia antes de ser preso. Afirmou que 

nesse dia o acusado estava com os trajes de mototaxi, entretanto afirmou 

que ele não estava trabalhando porque não estava com passageiro. 

Informou que não achou nada de suspeito com o acusado, e que não 

chegou a seguir Paulo Ricardo até a casa lotérica, e que nenhum policial 

seguiu, não conseguindo provar que o acusado foi até a casa lotérica 

fazer depósito.

Por fim, declarou que não pode afirmar que o acusado participou do crime.

Assim, considerando que é ônus da acusação apresentar as provas para 

a condenação do réu, sendo essas não demonstradas de maneira 

inequívoca na presente ação, cabe à aplicação do princípio in dubio pro 

reo. Neste sentido coleciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO DA 2ª 

APELANTE - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA JUDICIAL 

INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA 

PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - 

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU 

ESTIVESSE ASSOCIADO DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A 

PRÁTICA CRIMINOSA DA LEI DE TÓXICOS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 

RECURSO DO 3º APELANTE -MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO 

TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 

PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE 

RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO 

DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - 

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - 

IMPOSSIBILIDADE - PENA CORPORAL ACIMA DE QUATRO ANOS E 

APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE DROGAS (VINTE E SEIS 

QUILOGRAMAS DE COCAÍNA) - REGIME FECHADO MANTIDO - 1º E 3º 

RECURSOS NÃO PROVIDOS E 2º RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo 

possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que a segunda 

apelante tenha praticado o delito de tráfico de drogas, deve ser aplicado o 

princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição com fundamento no art. 

386, inc. V, do CPP, a medida que se impõe. 2. Para a concretização do 

tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 deve haver o dolo específico 

de traficar com o animus associativo, o qual deve estar provado, além da 

existência de dois ou mais infratores, o critério de estabilidade, 

permanência ou habitualidade, a reiteração ou não, vinculada à finalidade 

delituosa específica, com delimitação do crime autônomo de associação 

somente com relação às modalidades previstas pelos artigos 33, § 1º, e 

34 da Lei de Tóxicos. 3. Inexistindo provas seguras de que o réu estava 

associado a terceiro em um a verdadeira societas sceleris, onde a 
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vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do 

crime visado, deve ser mantida a decisão absolutória em favor do 

apelante. 4. A atenuante da confissão espontânea, já reconhecida em 

primeira instância, não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, 

conforme entendimento sedimentado na súmula 231 do STJ. 5. A fixação 

da pena em patamar superior a 04 (quatro) anos e a apreensão de 

exorbitante quantidade de entorpecentes (vinte e seis quilogramas de 

cocaína) justificam uma resposta estatal mais rigorosa com a manutenção 

do regime inicial fechado, conforme art. 33, § 3º e art. 59 do CP, bem como 

art. 42 da Lei 11.343/06. (TJ-MG - APR: 10598130012670001 MG, Relator: 

Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 09/07/2015, Câmaras 

Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2015)

Desta forma, a convicção do Magistrado se conclui pela incerteza, 

entendo que deve ser julgado parcialmente procedente a denúncia 

Ministerial, devendo o acusado Paulo Ricardo Castanon ser absolvido com 

base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, vez que não 

existe provas suficientes para a condenação.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para:

ABSOLVER o Acusado PAULO RICARDO CASTANON, portador do 

documento de identidade RG nº 21306893 SSP/MT, brasileiro, solteiro, 

natural de Guiratinga/MT, nascido aos 25/12/1989, filho de Milton Leobet e 

Oreny de Moraes Castanon Leobet, residente e domiciliado na Rua 

Sigefredo Cavalcante, Bairro Boa Esperança, Guiratinga-MT, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, do delito 

previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação, nos termos do art. 386, 

Inciso VI do CPP;

CONDENAR o acusado CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, nascido aos 30.06.1980, em Rondonópolis-MT, filho de Maria da 

Silva Vilarim, residente e domiciliado Quatro Ruas abaixo da Lodi, Bairro 

Jardim das Paineiras, em Rondonópolis-MT, atualmente segregado 

cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, como incurso nas 

penas dos artigos 180, caput, do Código Penal, artigo 33, caput da Lei 

11.343/06 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos moldes do 

artigo 69 do Código Penal;

CONDENAR o acusado EDILSON GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

nascido aos 26.04.1969, filho de Tereza Gomes da Silva, portador do RG 

nº 05388236 SSP MT e CPF nº 384.777.931- 15, residente e domiciliado na 

Rua 18, Q13, Casa 04, Bairro Dom Osório, e Rondonópolis-MT, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, como 

incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e

CONDENAR o acusado LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS, 

brasileiro, solteiro, nascido aos 17.12.1993, em São Paulo/SP, filho de 

Mario Rebouças dos Santos e Leony Rodrigues Beltrão, portador do RG nº 

2337620-1 SS/MT, residente e domiciliado à Avenida Raimundo de Matos, 

nº 910, Bairro Santa Cruz, Rondonópolis-MT, atualmente segregado 

cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, como incurso nas 

penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

 V - DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em observância às diretrizes dos Art. 59 e 68 do Código Penal passo a 

dosar a pena:

V.1) DO RÉU CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA.

V.1.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

acusado possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo em vista que nas 

certidões de fls. 09/10 consta-se uma condenação criminal do acusado 

anterior transitada em julgado. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE 

do acusado são, também, desfavoráveis pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que é membro da facção criminosa, denominada, 

Comando Vermelho, a qual possui alta periculosidade. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime, também, são desfavoráveis ao acusado, 

levando em consideração que a NATUREZA DA DROGA, do tipo PASTA 

BASE DE COCAÍNA, é um dos entorpecentes mais lesivos a saúde, o qual 

causa rápida dependência e pode levar a morte. Os MOTIVOS DO CRIME 

não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual 

decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de 

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 860 

(oitocentos e sessenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 43 da Lei nº 

11.343/2006, já discriminadas acima e a situação econômica do réu.

Passando à SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, não se encontra 

presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes, visto 

que em audiência perante este Juízo o réu não confessou a conduta 

delitiva a qual foi condenado. Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 07 

(sete) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 860 (oitocentos e 

sessenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação a TERCEIRA e ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA 

verifica-se a ausência de causas de diminuição e aumento capazes de 

influir no cômputo da pena, de modo que TORNO DEFINITIVA A PENA para 

o CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses 

de RECLUSÃO e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.

V.1.2) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

Na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

acusado possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo em vista que nas 

certidões de fls. 09/10 consta-se uma condenação criminal do acusado 

anterior transitada em julgado. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE 

do acusado são, também, desfavoráveis pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que é membro da facção criminosa, denominada, 

Comando Vermelho, a qual possui alta periculosidade. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

O Código Penal atribui para o crime de receptação dolosa simples a pena 

de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.

Passando à SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA de RECEPTAÇÃO, 

não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, visto que em audiência perante este Juízo o réu não 

confessou ter praticado essa conduta delitiva. Assim, a PENA 

PROVISÓRIA CONTINUA em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 

100 (cem) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação a TERCEIRA e ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA 

verifica-se a ausência de causas de diminuição e aumento capazes de 

influir no cômputo da pena, de modo que TORNO DEFINITIVA A PENA para 

o CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180 do CP) em 01 (um) ano e 09 (nove) 

meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

V.1.3) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (MAJORADO):

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

Na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA analisando as 
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circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

acusado possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo em vista que nas 

certidões de fls. 09/10 consta-se uma condenação criminal do acusado 

anterior transitada em julgado. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE 

do acusado são, também, desfavoráveis pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que é membro da facção criminosa, denominada, 

Comando Vermelho, a qual possui alta periculosidade. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

O Código Penal atribui para o crime de Associação Criminosa a pena de 

reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Passando à SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA de ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, visto que em audiência perante este Juízo o 

réu não confessou ter praticado essa conduta delitiva. Assim, a PENA 

PROVISÓRIA CONTINUA em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

NA TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, é cabível o 

aumento da pena, referente a majorante baseada no fato de que a 

associação criminosa estava armada, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 288 do CP.

Nesse sentido, considerando que o bando criminoso detinha em seu poder 

arma de fogo proveniente de furto no interior do quartel da 2ª Companhia 

de Polícia Militar, além do fato de que o grupo contava com a ajuda de 

menores, como os adolescentes A. T. N. G. B. P. e T. C. D., necessário se 

faz seu aumento no percentual máximo.

Desta feita, a pena deve ser aumentada, de modo que TORNO DEFINITIVA 

A PENA para ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 

15 (quinze) dias de reclusão.

V.1.4) DO CONCURSO MATERIAL:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao Acusado foram praticados 

na forma de concurso material, CONDENO o Acusado CLÁUDIO JÚNIOR 

VILARIM DA SILVA, às penas privativas de liberdade no total de 11 (onze) 

anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO e em 960 

(novecentos e sessenta) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

 V.1.5) DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 23 de junho de 2017 até a data de hoje, 26 

de dezembro de 2017, totalizando o tempo que está preso em 06 (seis) 

meses e 03 (três) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 10 (dez) anos, 10 

(dez) meses e 12 (doze) dias de RECLUSÃO e em 960 (novecentos e 

sessenta) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que a 

aplicação da pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos (art. 

44, I, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada ao 

Acusado, visto que a pena privativa de liberdade é superior a 02 (dois) 

anos (art. 77, caput, do CP).

 V.2) DO RÉU EDILSON GOMES DA SILVA.

V.2.1) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (MAJORADO):

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

Na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

acusado não possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo em vista que 

nas certidões de fls. 06/07 não consta uma condenação criminal 

transitada em julgado do acusado anterior. A CONDUTA SOCIAL e a 

PERSONALIDADE do acusado são desfavoráveis pois é possível presumir 

que o comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui 

alta reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole 

e agressiva, considerando que é membro da facção criminosa, 

denominada, Comando Vermelho, a qual possui alta periculosidade. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

O Código Penal atribui para o crime de Associação Criminosa a pena de 

reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Passando à SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA de ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, visto que em audiência perante este Juízo o 

réu não confessou ter praticado essa conduta delitiva. Assim, a PENA 

PROVISÓRIA CONTINUA em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

NA TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, é cabível o 

aumento da pena, referente a majorante baseada no fato de que a 

associação criminosa estava armada, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 288 do CP.

Nesse sentido, considerando que o bando criminoso detinha em seu poder 

arma de fogo proveniente de furto no interior do quartel da 2ª Companhia 

de Polícia Militar, além do fato de que o grupo contava com a ajuda de 

menores, como os adolescentes A. T. N. G. B. P. e T. C. D., necessário se 

faz seu aumento no percentual máximo.

Desta feita, a pena deve ser aumentada, de modo que TORNO DEFINITIVA 

A PENA para ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA em relação ao referido réu em 01 

(um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

V.2.2) DA DETRAÇÃO DA PENA, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 

DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 23 de junho de 2017 até a data de hoje, 26 

de dezembro de 2017, totalizando o tempo que está preso em 06 (seis) 

meses e 03 (três) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 01 (um) ano, 04 

(quatro) meses e 12 (doze) dias de RECLUSÃO.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o 

condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), é ela:

 PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

à época do fato, que serão depositados na Conta Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo.

V.3) DO RÉU LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS.

V.3.1) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (MAJORADO):

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

Na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é normal ao tipo. O 

acusado não possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, tendo em vista que 

nas certidões de fls. 08 não consta uma condenação criminal transitada 

em julgado do acusado anterior. A CONDUTA SOCIAL e a 

PERSONALIDADE do acusado são desfavoráveis pois é possível presumir 

que o comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui 

alta reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole 

e agressiva, considerando que é membro da facção criminosa, 

denominada, Comando Vermelho, a qual possui alta periculosidade. As 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

O Código Penal atribui para o crime de Associação Criminosa a pena de 

reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 
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PENA-BASE em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Passando à SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA de ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, visto que em audiência perante este Juízo o 

réu não confessou ter praticado essa conduta delitiva. Assim, a PENA 

PROVISÓRIA CONTINUA em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

NA TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, é cabível o 

aumento da pena, referente a majorante baseada no fato de que a 

associação criminosa estava armada, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 288 do CP.

Nesse sentido, considerando que o bando criminoso detinha em seu poder 

arma de fogo proveniente de furto no interior do quartel da 2ª Companhia 

de Polícia Militar, além do fato de que o grupo contava com a ajuda de 

menores, como os adolescentes A. T. N. G. B. P. e T. C. D., necessário se 

faz seu aumento no percentual máximo.

Desta feita, a pena deve ser aumentada, de modo que TORNO DEFINITIVA 

A PENA para ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA em relação ao referido réu em 01 

(um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

V.3.2) DA DETRAÇÃO DA PENA, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 

DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 23 de junho de 2017 até a data de hoje, 26 

de dezembro de 2017, totalizando o tempo que está preso em 06 (seis) 

meses e 03 (três) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 01 (um) ano, 04 

(quatro) meses e 12 (doze) dias de RECLUSÃO.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o 

condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), é ela:

 PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

à época do fato, que serão depositados na Conta Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo.

VI) QUANTO AOS PEDIDOS DOS RÉUS DE RECORREREM EM LIBERDADE.

Em relação ao acusado PAULO RICARDO CASTANON diante da sua 

absolvição do crime que lhe foi imputado na denúncia é notório o seu 

direito de liberdade imediata.

Em relação aos réus que foram condenados, CONCEDO o direito de apelar 

em liberdade somente aos denunciados EDILSON GOMES DA SILVA e 

LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS diante da condenação a uma 

pena privativa de liberdade que permitiu a substituição por uma pena 

restritiva de direito. Portanto, deixaram de existem as hipóteses do art. 312 

do Código de Processo Penal, ou seja, para a manutenção do cárcere 

cautelar.

Por fim, quanto ao condenado CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA nego 

o seu pedido de apelar em liberdade, pelos seguintes motivos:

Primeiramente, porque os delitos perpetrados e a conduta social do 

acusado trazem RISCO À ORDEM PÚBLICA, pois segundo o relatório dos 

seus antecedentes criminais ele é, em tese, um contumaz violador da lei 

penal, visto que há vários inquéritos, bem como ação criminal em seu 

desfavor e, inclusive, uma ação penal no qual lhe é imputado a prática dos 

crimes de tráfico de drogas, o que evidencia grande possibilidade de 

REITERAÇÃO CRIMINOSA, situação essa que inequivocamente causa 

intranquilidade social, sobretudo pelo fato dessa atitude criminosa 

fomentar a prática de outras infrações criminais, às vezes até mais 

graves e violentas.

Além disso, igualmente necessária a manutenção da prisão cautelar do 

condenado CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA para garantir A 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL, uma vez que resta claro nos autos que o 

mesmo tentou empreender fuga do distrito da culpa demonstrando a 

vontade de se furtar da aplicação da lei penal, de modo que uma vez 

liberto há enorme possibilidade de novamente buscar se destinar para 

local desconhecido ou não sabido, com o intuito de não responder pela 

sanção penal que lhe foi atribuida.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO 

ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a 

segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É 

que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de assegurar a 

aplicação da lei penal, destacando que o paciente, depois de ser citado, 

não foi mais encontrado para os demais atos processuais.

2. Ordem denegada.

(STF – Processo HC 123467 PR, Orgão Julgador Segunda Turma, Partes 

SAMIR GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA 

JUNIOR E OUTRO(A/S), SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

PublicaçãoDJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014, Julgamento 9 

de Setembro de 2014, Relator Min. TEORI ZAVASCKI)”

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

[...]3. Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento que "a fuga do distrito 

da culpa representa fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva 

do réu como forma de assegurar a aplicação da lei penal" (HC 282983/MS, 

Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 27/6/2014).

4. Não há que se falar em ausência de requisitos para a segregação 

constritiva, pois, ainda que de forma sucinta, o decreto preventivo está 

fundamentado em elementos concretos (fuga do recorrente, que responde 

a crime que envolve violência doméstica, do distrito da culpa) e em 

consonância com o que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. 

[...].

6. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

(STJ – Processo RHC 55778 GO 2015/0013385-2, Orgão Julgador T5 - 

QUINTA TURMA, Publicação DJe 09/06/2015, Julgamento 26 de Maio de 

2015, Relator Ministro GURGEL DE FARIA)”

E, por fim, deverá o referido réu continuar preso preventivamente para 

que tenha coerência com o próprio regime inicial de aplicação de pena que 

lhe foi imposto, isso é, o REGIME FECHADO.

 Diante do exposto, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA somente em 

relação aos réus EDILSON GOMES DA SILVA E LUCAS BELTRÃO 

REBOUÇAS DOS SANTOS e PAULO RICARDO CASTANON

VII) DOS DISPOSITIVOS FINAIS

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer prejuízo sofrido pelas vítimas que tenha sido demonstrado nos 

autos.

CONDENO os réus CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, EDILSON 

GOMES DA SILVA E LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS em 

custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Os Acusados deverão ser INTIMADOS PESSOALMENTE da sentença, nos 

termos do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome dos acusados CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA, 

EDILSON GOMES DA SILVA E LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS 

SANTOS no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e a 

pecuniária aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 26/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 404-18.2016.811.0096
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME 

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Considerando o teor da certidão de ref. 29, nos termos da Legislação 

Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, conforme determinado no r. despacho de ref. 

27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 76894 Nr: 1097-36.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTÁCIO MOLINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de ref. 49, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono 

estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via DJE, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito. E caso, queira, a expedição de Carta 

Precatória para a Comarca de Colider-MT, no endereço informado pela 

Oficial, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento do preparo da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 76251 Nr: 833-19.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar as alegações finais, 

conforme já determinado a ref. 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86257 Nr: 2469-49.2017.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Caetano da Silva, LUIZ RICARDO DA 

MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 86257

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 23 e em razão da desativação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

do(a)s acusado(a)s o(a) nobre causídico(a) Dr(a). AMANDA AUGUSTA 

BOTTEGA - OAB/MT nº 22100/O, cuja verba honorária será fixada ao final 

do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à defesa dos réus, ofertar documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei 11.343/06.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 18h24 do dia 02/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 De Colíder para Itaúba, 02 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 2719-82.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal, 

e, por consequência, CONDENO o acusado PAULO HENRIQUE DA SILVA 

NUNES à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e 

pagamento de 20 (vinte) dias-multa, piso, por infração ao art. 155, §§ 1º e 

4º, inciso I, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 9-55.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DA SILVA, ROMÁRIO 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:19749/O, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 87332

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 13 e considerando que o réu apesar de 

devidamente notificado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

bem ainda em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a) o(a) nobre 

causídico(a) Dr(a). CILSO PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MT nº 20430/O, 

cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à defesa dos réus, ofertar documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei 11.343/06.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 18h52 do dia 02/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 De Colíder para Itaúba, 02 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 
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Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Processo nº: 2616-75.2017.811.0096Código: 86493Vistos.(...) É o 

relatório.Decido.Ausente de qualquer fundamento, considero que não 

existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva 

decretada ao acusado Iramildo de Souza França, pelo menos neste 

momento.A prisão preventiva do acusado foi decretada às fls. 57/ para o 

resguardo da ordem pública, uma vez que a característica do delito 

praticado difunde sentimento geral de medo e insegurança, mormente da 

forma como foi praticado(...) .Nesse âmbito, conforma já destacado na 

decisão anterior, além da liberdade do acusado acarretar a intranquilidade 

social, a natureza do delito praticado (homicídio duplamente qualificado), 

bem como o modus operandi (em concurso de agentes golpearam 

violentamente a vítima com um facão), torna-se imperioso ainda mais 

manter o denunciado preso cautelarmente para o resguardo da ordem 

público.Outrossim, ressalto que, a defesa não trouxe aos autos qualquer 

fato novo capaz de alterar a realidade fática que ensejam a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a liberdade do acusado, 

subsistindo ainda os motivos para a decretação de sua preventiva.(...) 

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ao acusado 

Iramildo de Sousa França, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos já expostos. Intime-se. Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Itaúba/MT, 26 de janeiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito Designado

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43483 Nr: 646-87.2016.811.0027

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço Registral 

de imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo legal, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração às fls. 233/236.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2495-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON GOMES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42098 Nr: 2393-09.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E 

ILUMINAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/O, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Baranjak Prestações de 

Serviços de Som e Iluminação Ltda em desfavor do Município de 

Itiquira/MT, ambos devidamente qualificados.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 12/56.

Recebida a inicial às fls. 59.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

71/79.

Impugnação à contestação às fls. 90/98.

A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal às fls. 107.

O requerido requereu a produção de prova documental e testemunhal (fls. 

117).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, DECLARO 

saneado o feito.

Fixo como ponto controvertido o valor devido ao requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo legal, sob pena de preclusão.

Designo audiência de instrução para o dia 26 de julho de 2018 às 

14h45min.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 1033-73.2014.811.0027

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaret Lindzay Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Natalino Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo 

falecido Natalino Araújo dos Santos, sendo nomeada inventariante a viúva 

meeira Margareth Lindizay de Oliveira.

Inicialmente deve-se consignar que o feito passa a tramitar conforme 

disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil.

Assim, vejo que foram apresentadas as primeiras declarações e plano de 

partilha amigável, sendo herdeira única, maior e capaz (fls. 173/177).

Juntados documentos pessoais da herdeira, atestado de óbito e 

documentos pessoais do de cujus (fls. 02/03 e 18/39), certidão de 

propriedade do único bem imóvel a ser adjudicado (fls. 40) e certidões 

negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (fls. 44/46).

Comprovação do pagamento do ITCMD (fls. 164).

Posto isso, HOMOLOGO para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Arrolamento Sumário do bem deixado em virtude do falecimento 

de Natalino Araújo dos Santos, contemplando o único bem descrito nestes 

autos a herdeira Margareth Lindizay de Oliveira, o que faço com 
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observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros.

Bem como, RECONHEÇO a união estável post mortem entre Margareth 

Lindizay de Oliveira e Natalino Araújo dos Santos, referente ao período de 

outubro de 1972 até seu falecimento, ocorrido em 29/06/2012.

Custas pela requerente.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente Carta de 

Adjudicação, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos 

termos do artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47013 Nr: 2712-40.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 03 de julho de 2018, às 14h15min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Abra-se vistas dos autos as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto aos cálculos elaborados às fls. 60.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2801-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Pontes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Considerando que o réu, reside em Comarca diversa, depreco o seu 

interrogatório para o Juízo de sua respectiva residência, devendo a 

Secretaria deste Juízo expedir a respectiva carta precatória para tal 

finalidade.

Designo audiência de instrução e julgamento apenas para a inquirição das 

testemunhas para o dia 21 de junho de 2018, ás 16h30min.

Quanto ao pleito formulado pela defesa para indicar o rol das testemunhas 

posteriormente, DEFIRO o pedido formulado, porém consigno que o rol 

deverá ser apresentado 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 

instrução, sob pena de preclusão.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o réu, a advogada nomeada, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 2104-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAIANE CRISTINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romar Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente estava sendo assistida pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da 

parte exequente. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 1832-19.2014.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaides Lucia de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte requerida. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39942 Nr: 1516-69.2015.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico à fl. 59 que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40149 Nr: 1592-93.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Fernandes Prado Toffanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, manifeste-se 

quanto ao pedido “b” de fls. 107, formulado pela Defensoria Pública.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44430 Nr: 1057-33.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Teodoro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

DESIGNO para o dia 05 de julho de 2018, às 15h00, a audiência para o 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1077-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Crepaldi, Bruno Francisco de 

Lima, Carlos Henrique Alves da Silva Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses dos acusados Bruno 

Francisco de Lima e Paulo Henrique Crepaldi. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2246-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Canaverde Costa, Aparecida de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Sidnei 

Canaverde Costa e Aparecida de Fátima Pereira em face de Miguel 

Gerlach, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 18/152.

Decisão deferindo a liminar (fls. 155/157) para o requerido desocupar o 

imóvel imediatamente.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

193/197.

Audiência de conciliação restou infrutífera (fl. 212).

A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal às fls. 

228/229.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Não havendo irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, DECLARO 

saneado o feito.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução para o dia 12 de julho de 2018 às 14h00, 

para tomar o depoimento pessoal das partes e inquirir as testemunhas 

arroladas.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52917 Nr: 3181-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Dornel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 03 de julho de 2018, às 15h45min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 2159-27.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330/MT, Wendell Pereira de Melo - 

OAB:16628-E/MT

 Vistos etc.

Uma vez que consta nos autos o número do CPF da testemunha Ismael 

Hadson Queiroz Vasconcelos (CPF 526.685.922-91), DEFIRO o pedido de 

consulta de endereço via BACENJUD.

 Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de resultado positivo 

expeça-se o necessário para o cumprimento do ato processual faltante.

 Sendo negativa a pesquisa, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Quanto à testemunha Rodrigo Roberto Rossato, expeça-se carta 

precatória a Comarca de Rondonópolis/MT, para que, aquele Juízo designe 

audiência para a inquirição da referida testemunha, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos necessários para o seu devido cumprimento.

Designo audiência de instrução e julgamento apenas para a inquirição da 

testemunha Venâncio Pereira Júnior para o dia 24 de julho de 2018, 

14h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 443-62.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime José Justen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Pires Correa de 

Araújo - OAB:3164/RO

 Vistos etc.
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Da análise dos autos, vejo que o advogado do recuperando, foi intimado 

via DJE, para manifestação acerca do cálculo de pena, mas não atendeu o 

chamado judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida 

manifestação, conforme certidão de fls. 140.

Sendo assim, intime-se Jaime José Justen para que constitua novo 

advogado para patrocinar a sua defesa ou para que informe a sua 

impossibilidade financeira para contratar novo causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32018 Nr: 571-53.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Bioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Da análise dos autos, vejo que o advogado do recuperando, foi intimado 

via DJE, para manifestação acerca do cálculo de pena, mas não atendeu o 

chamado judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida 

manifestação, conforme certidão de fls. 59.

Sendo assim, intime-se Antônio Carlos Bioto para que constitua novo 

advogado para patrocinar a sua defesa ou para que informe a sua 

impossibilidade financeira para contratar novo causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30586 Nr: 426-31.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Bezerra Felizatti, Jeferson de Souza 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:10.956-MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se os réus para que constituam novo advogado para patrocinar a 

sua defesa ou para que informem a sua impossibilidade financeira para 

contratar novo causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 1779-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Conzzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Diniz Vieira - 

OAB:347.562 OAB/SP

 Vistos etc.

Da análise dos autos, vejo que o advogado do recuperando, foi intimado 

via DJE, para manifestação acerca do cálculo de pena, mas não atendeu o 

chamado judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida 

manifestação, conforme certidão de fls. 437.

Sendo assim, intime-se Edson Aparecido Conzzatti para que constitua 

novo advogado para patrocinar a sua defesa ou para que informe a sua 

impossibilidade financeira para contratar novo causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2297 Nr: 19-40.2003.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Aimi, Leila Carmen Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Toledo Bento 

Pereira - OAB:36.300-SC, Gabriela de Albuquerque e Proença - 

OAB:35.454-SC, Luis Eduardo Silva de Barros - OAB:12.102-SC, 

Maria Isabel Souza - OAB:6.468-SC, PRISCILA LEITE ALVES PINTO - 

OAB:12203, Renata Muniz de Souza Santiago - OAB:25.701-SC

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENGIE BRASIL ENERGIA 

S.A, contra sentença de fls. 1413/1414.

O embargante alega que a sentença encontra-se omissa no que se refere 

a fixação do valor devido a título de honorários de sucumbência.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

In casu, os embargos foram interpostos em razão da sentença restar 

omissa, tendo em vista que restou silenciosa no que se refere aos 

honorários de sucumbência.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para 

sanar a omissão no dispositivo da sentença, onde se lê: Sem custas e 

honorários.

leia-se: Pelo princípio da sucumbência CONDENO a parte executada ao 

pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte exequente, 

na proporção de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º do CPC.

Custas pela parte executada.

Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40528 Nr: 1767-87.2015.811.0027

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPCNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Tendo em vista o ofício de fl. 194, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34119 Nr: 994-76.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, Ronaldo Luiz 

Vieira Campos, Marcílio Bruno Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9883/O

 INTIMAÇÃO DA Dr.ª Lucimar Dias da Silva da decisão a seguir transcrita: 

"(...)Ante o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 592 e que até o 

presente momento o acusado Ronaldo Luiz Vieira Campos não constituiu 

advogado, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno. Intime-se 

a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente resposta à 

acusação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30581 Nr: 421-09.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Vieira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL VICTOR DE LIMA 

GOMES - OAB:18037

 O Advogado do Réu, no prazo de 10 dias, apresente Resposta à 

Acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39880 Nr: 1492-41.2015.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JERONIMA LINS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Divino Carlos Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 1423-09.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Henrique Soares da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte requerente. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 1423-09.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Henrique Soares da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados 

na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CAIO HENRIQUE SOARES DA 

ROSA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 309, do 

CTB, e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 330, do Código Penal, nos 

termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.Passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.[...] 

.Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 (meses) meses de 

detenção.Inexistem causas agravantes ou atenuantes.Não há causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 

06 (seis) meses de detenção.Considerando a primariedade do réu, as 

circunstâncias judicias favoráveis e a pena fixada inferior a quatro anos, 

fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal.Estando preenchidos os 

pressupostos legais (CP, art. 44), substituo a pena do condenado por uma 

restritiva de direito a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal em 

audiência admonitória.O condenado poderá apelar em liberdade desta 

condenação, por não existir os requisitos previstos no artigo 312, do CPP. 

Contudo, como o réu está preso na Cadeia Pública Local para o 

cumprimento de pena de outra (s) condenação (ões), lá deverá continuar 

em razão disso.Isento o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como deixo de fixar o valor mínimo para a reparação 

dos danos eventuais, ante a ausência de pedido expresso nesse 

sentido.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execuçãdo condenado;c)Em cumprimento 

ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 1693-33.2016.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLI PRISCILA DE 

ALMEIDA - OAB:18562562

 3.1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO formulado pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de MARIA ANGELICA DE SOUZA, e de acordo 

com o decreto-lei nº. 911/69, declaro rescindido o contrato mantido entre 

as partes e consolido nas mãos do autor o domínio e a posse plena do 

VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEM, TIPO: PASSEIO, MODELO: GOLF 

TOTALFLEX, CHASSI: 9BWAB01J294009283, COR: BRANCA, 

ANO/MODELO: 2008/2009, PLACAS: NJH-8229, RENAVAN: 00982995695, 

tornando definitiva sua apreensão.3.2. Fica facultado ao autor a venda do 

referido bem, na forma do artigo 2º, do decreto-lei nº. 911/69, devendo ser 

oficiado, ao DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor 

encontra-se autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº. 911/69).3.3. 

Pela sucumbência, já que devida, fica a parte requerida condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil.3.4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23842 Nr: 121-13.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CÂNDIDA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

 Diante da inércia do perito nomeado em fls. 110 (certidão de fls. 117) e 

tendo em vista que até a presente data não fora realizado a perícia médica 
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determinada e a sua concretização é imprescindível, vejo por bem, nomear 

outro expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, pois, 

desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na pessoa do(a) Dr(a). 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Intime-se o perito dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, 

encaminhe os quesitos formulados (f. 95/96) –, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será 

efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

20 (vinte) dias após a realização da perícia.

 Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), a 

cargo do réu, devendo efetuar o depósito 03 (três) dias antes do início 

dos trabalhos.

Agendada a data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer no 

local e data indicado munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23838 Nr: 117-73.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, abro 

vista dos autos à parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, ante o trânsito em julgado do acordão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25651 Nr: 56-81.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12208-A

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FANCAR CAMINHÕES (FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA) em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 202.500,00 

(duzentos e dois mil e quinhentos reais), com todos os acréscimos legais 

a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambas devidas a partir de 

31/12/2014. 3.2. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.3. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27850 Nr: 791-17.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 19, devendo ser expedida 

carta precatória para a Comarca de Campo Verde-MT, tendo como 

finalidade a citação da parte requerida no endereço indicado na Ref: 19.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 03 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38744 Nr: 2450-90.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência determino o cancelamento da distribuição.4. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38971 Nr: 2558-22.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIEL TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência determino o cancelamento da distribuição.4. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 1142-53.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA XAVIER RODRIGUES, 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, 

WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA. - 

OAB:14553, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/04/2018, 

às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Dispenso as partes de apresentarem rol de testemunhas, eis que os 

Advogados DEVERÃO comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil.

3. Intimem-se, as partes e o(a)(s) Advogado(a)(s).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Juscimeira/MT, 03 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27787 Nr: 754-87.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CARVALHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27108 Nr: 542-66.2015.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE QUEIROZ, AGRO ZOO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38096 Nr: 2113-04.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o oficio de Ref. 38, informa que foi implantado o benefício da 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34026 Nr: 170-49.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38209 Nr: 2162-45.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35322 Nr: 2777-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSDJ, LKJDA, LTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 
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DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Prossiga no cumprimento da sentença homologatória de Ref: 20, 

certificando o trânsito em julgado da sentença.

2. Após, conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 03 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA, CLEBIS DE SOUZA SILVA, CLEIDIANE 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de sua Advogada.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 615-77.2011.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intime-se a parte autora, para que complemente o endereço do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23346 Nr: 1400-68.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZELI RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CLEUZELI RODRIGUES SANTANA, com base nos artigos 

525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CLEUZELI RODRIGUES SANTANA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de CLEUZELI RODRIGUES SANTANA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentados às fl. 133 (honorários advocatícios) e fl. 141 (principal) e, 

por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e 

posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 2539-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:23482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 2539-21.2017.811.0111 (Código 69647)

Classe – Assunto: Modificação de Guarda

Requerente: Júnior Paulo Alonso

Requerida: Andréia Ribeiro Rodrigues

Vistos em correição.

1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.12), NOMEIO como 

defensor dativo o causídico IVAINE MOLINA JÚNIOR para patrocinar os 

interesses da parte requerida.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 
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provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como a 

requerida para comparecer ao escritório do causídico nomeado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 3345-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 (...)Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos 

nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e 

requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, o que faço nos 

termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Intimem-se.No mais, AGUARDE-SE a realização da audiência 

designada.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.Matupá/MT, 

02 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 1318-08.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFM, RAMR, AAMR, AAMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a advogada da parte autora, para 

manifestação sobre petição/documentos juntados às fls. 41/54 dos autos, 

no prazo de 5 dias, visto que foi cumprido o mandado de prisão civil 

expedido.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 42-05.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA SURJUS AGROPECUÁRIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte requerida, comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de abril de 2018, às 14 

horas, a ser realizada pela conciliadora do Juízo, na sede desta Comarca 

de Matupá.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27919 Nr: 175-28.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETH GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA GORETH GOMES MARTINS, Cpf: 

21274045215, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Oportunamente, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA 

CGJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34415 Nr: 1726-38.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Servula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA SERVULA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Oportunamente, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA 

CGJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54130 Nr: 429-54.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR BREMBATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALMIR BREMBATTI, Cpf: 17609445991, 

Rg: 880.607-1, Filiação: Antonio Brambatti e Santa Venson Brembatti, data 

de nascimento: 28/01/1953, brasileiro(a), natural de Urussanga-SC, 

separado(a) judicialmente, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 1185-29.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINHO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72565 Nr: 255-06.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES, IVETE FATIMA 

ZINI PANSTEIN, GERSON ARMADA DE OLIVEIRA, VALDEMIR BATISTA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35696 Nr: 537-88.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CREMA DA ROCHA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODENILSON BATISTA DA SILVA, Cpf: 

04475385199, Filiação: Odinei Batista da Silva e Neuza F.a Silva, data de 

nascimento: 07/06/1989, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, auxiliar de 

almoxarifado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ODENILSON 

BATISTA DA SILVA, já qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CTB, art. 306).No mais, tendo em vista que a 

sentença nos autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do 

reconhecimento da prescrição, DETERMINO a devolução, ao réu, do valor 

pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 13602 Nr: 381-76.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Ruth Rodrigues Mariosa Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 381-76.2006.811.0111

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Adelino Valdir de Oliveira Macedo

PARTE RÉQUERIDA: Raquel Ruth Rodrigues Mariosa Nogueira

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Herdeiros da parte exequente.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS DO "DE CUJUS" ADELINO 

VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO, CPF: 014.704.429-49, RG: 241.463-5 

SSP/PR, FILIAÇÃO: ADELINO JOAQUIM DE MACEDO E ANA RITA DE 

OLIVEIRA.

 RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido 

pelo exequente em desfavor da executada em virtude de contrato de 

prestação de serviço profissional.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Tendo em vista a certidão de f.80, 

intimem-se os herdeiros da parte exequente, por edital, para que 

promovam à devida habilitação, nos termos do artigo 1.055 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção dos autos. Em caso de inércia, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá - MT,1 de fevereiro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum
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Portaria

P O R T A R I A Nº 10/2018/DF.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC;

CONSIDERANDOO o teor do Ofício 027/DMPJCN/MT em que o Delegado de 

Policia Municipal, solicita a disponibilidade de endereço eletrônico, para 

comunicação de Auto de Prisão em Flagrante;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior eficiência e agilidade na 

prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que, por força do art. 306 do Código de Processo Penal, 

a privação de liberdade decorrente de flagrante delito deverá ser 

comunicada imediatamente ao juiz competente;

CONSIDERANDO que a medida irá gerar economia ao erário;

R E S O L V E :

I – ESTABELECER que as comunicações de prisão em flagrante e os autos 

de apreensão de menores encaminhados para a Comarca de Nobres /MT, 

sejam realizados por e-mail.

II – Durante o expediente forense as comunicações de que trata o art. 1°, 

deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail : 

nobres.distribuidor@tjmt.jus.br

III – Durante o plantão judiciário (finais de semana, feriados e recesso 

forense) as comunicações de que trata o art. 1° deverão ser 

encaminhadas para o endereço eletrônico da Secretaria da Vara Única: 

nob.unica@tjmt.jus.br

IV – Todas as comunicações eletrônicas realizadas pela Policia Judiciária, 

ao fórum da Comarca de Nobres, são imprescindíveis de confirmação de 

recebimento pelo destinatário;

V – Os servidores lotados na Central da Distribuição deverão acessar o 

e-mail institucional da unidade durante o expediente forense com o objetivo 

de verificar a existência de comunicação de prisão em flagrante.

VI – Os gestores plantonistas deverão acessar o e-mail funcional de sua 

Secretaria durante o plantão judicial com o objetivo de verificar a 

existência de comunicação de prisão em flagrante.

VII – Compete à Delegacia de Policia Judiciária Civil, quando do envido do 

flagrante no endereço eletrônico constantes dos itens II e III, comunicar via 

telefone do plantão judiciário a remessa da documentação.

VIII – Dê-se ciência da presente Portaria ao Delegado Municipal de Nobres, 

à OAB/MT – Subseção de Diamantino, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, para conhecimento.

Nobres - MT, 26 de Janeiro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 1833-63.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684, Procuradoria 

Municipal de Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 

gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Proceda com a juntada do petitório de fl. 210 e doc. de fl. 211 nos autos 

de cód. 53186 e após intime-se o exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 394-12.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Gusso Brassanini 

Gomes - OAB:64.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela 

antecipada.

 À ref. 3 foi determinado o recolhimento das custas processuais.

 Decisão de ratificação da decisão anterior, à ref.27.

Comprovação de interposição de agravo, à ref.31.

É o relatório.

 Verifico que não há nos autos informação em relação ao julgamento do 

recurso interposto pela parte autora. Neste sentido, intime-se o requerente 

para que informe se já houve o julgamento do recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41966 Nr: 2027-63.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória Andisa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, Priscila Kei Sato - OAB:15684

 DECISÃO

Vistos etc.

 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 
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gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Proceda com a juntada dos petitórios de fls. 209/2010 nos autos de cód. 

53183 e após intime-se o exequente para que se manifeste em relação a 

esses documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41991 Nr: 2052-76.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvania Maria da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Priscila Kei Sato - OAB:15684, Procuradoria 

Municipal de Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 

gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Proceda com a juntada dos petitórios de fls. 209/2010 nos autos de cód. 

53183 e após intime-se o exequente para que se manifeste em relação a 

esses documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64155 Nr: 1496-98.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Carlos da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Ramos Varanda 

Junior - OAB:13674

 ...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu 

Rogério Carlos da Silva Júnior, ... pela prática do delito de roubo majorado, 

art. 157, §2, I e II, em continuidade delitiva com o art. 157, §2, I e II, por três 

vezes, em concurso formal, todos em concurso formal com o art. 244-B 

do ECA...Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar 

repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais 

grave e em seguido aplico a causa de aumento referente ao concurso 

formal/continuidade delitiva no patamar de 1/3 por se tratar de 05 (cinco) 

fatos....Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

Rogério Carlos da Silva Júnior, v. “Júnior” no patamar 09 (nove) anos, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) 

dias-multa.Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais...Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (...), vigente à 

época do fato delituoso, tendo em vista a informação de que está 

desempregado.REGIME INICIAL... FIXO o regime prisional de início 

FECHADO...Indefiro o pedido de recorrer em liberdade....Proceda com a 

destruição do CHIP apreendido. Em relação ao veículo WV/PARATI 1.6 

Placa CRI4609...intime-se o Sr. Rogério Carlos da Silva, para que 

comprove a propriedade e a regularidade fiscal do bem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em sendo comprovado, determino a restituição do veículo ao 

Sr. Rogério Carlos da Silva. Não havendo comprovação no prazo 

estabelecido, desde já,...para a realização de leilão judicial...DA 

REPARAÇÃO DO DANO... sofreu prejuízo no valor de R$ 1.500,00 (...), 

bem como a manifestação da vítima de que deseja a restituição do valor 

gasto, condeno o acusado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP,..: 

a) ol dos culpados; b)... c) Expeça-se a guia de execução penal 

definitiva;d) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o(s) condenado(s) para pagamento no prazo de 

10 dias...e) Intime-se o condenado para o pagamento das custas 

processuais... f) Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 175-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANIE GABRIELA REAL DA 

SILVA - OAB:23960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 04 de abril de 2018, às 9 hras e 30 

minutos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41828 Nr: 1847-47.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvia Regina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.
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 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 

gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Proceda com a juntada do petitório de fl. 140 e doc. de fls. 173/174 nos 

autos de cód. 53284 e após intime-se o exequente para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61298 Nr: 77-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Zeni Ltda, Amauri Zeni, Margarete 

Martinhago Zeni, Tatiane Zeni Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Aportou ao feito petição de acordo à ref. 12.

 Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes e, consequentemente, JULGO EXTINTO, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC.

 Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária. Havendo custas 

remanescentes, essas deverão ser pagas conforme o acordo entabulado, 

bem como os honorários advocatícios.

 Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado.

Às providências.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67782 Nr: 3144-16.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonila Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060/50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68070 Nr: 3247-23.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cunprimento à decisão de Ref: 4 que fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 21 de março de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51750 Nr: 1778-10.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Certifico que por determinação verbal, fica a audiência designada para o 

dia 06/03/2018, às 10h00min, no Edifício do Fórum de Nobres.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63248 Nr: 1120-15.2017.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI - OAB:20005/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o patrono do requerente, Ronaldo Uhde, da 

sentença homologatória, a seguir transcrita: "Trata-se ação de divórcio 

litigioso. As partes realizaram acordo em audiência, à ref.29. O Ministério 

Público manifestou favorável ao acordo. É o relatório. Decido. Estando em 

termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes, pelo que, 

com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, c/c. o artigo 

1571, IV, do Código Civil, DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL de Juliane Silva 

Uhde e Ronaldo Uhde, e julgo extinto o processo com a apreciação do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Certifico o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta de 

interesse recursal. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja Juliane Silva.

Expeça-se termo de guarda definitiva. Sem custas e taxa judiciária, eis 
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que houve a concessão da gratuidade da justiça. Oficie-se ao cartório 

emitente da certidão de casamento. Ciência ao MPE. P.R.I. e após o 

cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9267 Nr: 685-19.2009.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por David Moreira da 

Silva, , em face do executado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Determinou-se a citação do executado à fl. 105.

Foi juntada sentença dos embargos à execução às fls. 107109.

Foi proferida decisão determinando a expedição de RPV em favor do 

executado.

A herdeira Leidiane Felix da Silva requereu sua habilitação ante a morte do 

exequente (fl. 124).

A herdeira foi habilitada à fls. 132, momento em que determinou-se sua 

intimação para dizer quanto aos depósitos realizados e a quitação integral 

do débito.

Foi certificado o decurso do prazo para manifestação do exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que os alvarás de levantamento de valores foram 

devidamente recebidos pelo procurador da autora (fls. 133/134), bem 

como pelo seu silencio quanto a eventual débito residual (fl. 137), verifico 

consentimento tácito quanto a quitação do débito.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas judiciais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 01 de fevereiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 001/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito Preliminar das 

provas de Nível Médio, realizada no dia 04.02.2018, conforme disposto no 

Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de dezembro de 2018

* O Edital n° 001/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº. 002/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do 

Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Médio, em 

conformidade com o Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de Dezembro de 2018.

* O Edital n° 002/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57742 Nr: 1741-26.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDRAS SAMPAIO SCARÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37658 Nr: 208-08.2012.811.0090

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DANIEL BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO DANIEL 

BERTO pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da pretensão 

punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso IV, e art. 

115 do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar a parte ré em 

custas e despesas processuais, em face do provimento específico 

extintivo da punibilidade.Caso tenha havido o recolhimento de fiança, 

intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta 

bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 

do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. Cientifique-se o 

Ministério Público e a autoridade policial. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 817-54.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC e art. 234 e parágrafos do Novo 

CPC, impulsiono o presente feito, com a finalidade de proceder a intimação 

do Dr. Paulo Rogério de Oliveira, para que proceda a devolução dos autos 

no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53564 Nr: 1851-59.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIVANILDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 10 DE ABRIL DE 2018, às 09:30H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47958 Nr: 926-34.2014.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 10 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas, no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1412-48.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE DAYANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 08 de fevereiro de 2018 às 13h00min., no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53619 Nr: 1877-57.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 10 de fevereiro de 2018 às 08h00min., no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 1381-30.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime de Abreu Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso IV do CPC, encaminho estes autos 

para intimação do(a) advogado(a) da parte Requerente para que, com o 

retorno dos autos do processo do Tribunal e o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 895-06.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEC COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTA -ME, Antonio Sérgio de Souza, Veroni dos Santos 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos para intimação da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, manifeste-se sobre a certidão negativa de penhora de fl.45.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34388 Nr: 439-08.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Araújo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI ARAÚJO FERREIRA, Filiação: 

José Gomes Ferreira e Julia Lina de Araújo Ferreira, data de nascimento: 

01/08/1962, brasileiro(a), natural de Alfredo Marcondes-SP, separado(a) 

judicialmente, agricultor/ motorista autônomo. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Valdeci Araújo Ferreira como incurso nas sanções 

do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 16, 

caput, da Lei nº 10.826/03.

Despacho: DespachoVistos, etc.Indefiro, por hora, o pedido do Ministério 

Público no que tange a certificar se o acusado encontra-se preso. 

Observa-se que para tal diligencia há a necessidade de oficiar 

Superintendência de gestão de cadeias Estadual e tal providência deve ter 

tomada pelo membro do parquet, pois possui poder requisitório e meios 

para fazê-lo.Por fim, expeça-se edital de citação do acusadoValdecir 

Araújo Ferreira com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, 

e 364 e ss do CPP, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação dos acusados, certifique-se e voltem conclusos 

para providências cabíveis.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 20 de julho de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 
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FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 23 de janeiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 15-29.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira Brito Júnior, Newton Vieira de 

Brito Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO, Cpf: 

72549343115, Rg: 1.376.065-3, Filiação: Newton Vieira de Brito Junior e 

Eliana Aparecida Siroto de Brito, data de nascimento: 23/01/1982, 

brasileiro(a), natural de General Salgado-SP, solteiro(a) , 

agrimensor/topógrafo/pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Newton Vieira Brito Netto pela prática do delito 

previsto no art. 157, § 2º, inc. I e II, e art. 288, parágrafo único, redação 

anterior, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.Expeça-se edital de citação do acusado NEWTON 

VIEIRA BRITO NETTO com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 

§ 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas legais.Outrossim, 

INTIME-SE o advogado constituído pelo denunciado NEWTON VIEIRA BRITO 

JÚNIOR para, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, apresentar resposta 

à acusação.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação dos acusados, 

c e r t i f i q u e - s e  e  v o l t e m  c o n c l u s o s  p a r a  p r o v i d ê n c i a s 

cabíveis.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 27 de novembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 31 de janeiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 885-40.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SILVA SOUZA, Cpf: 

02773327101, Rg: 1915281-7, Filiação: José Mendes de Souza e Maria do 

Socorro Silva, data de nascimento: 02/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Beatriz-MA, solteiro(a), magarefe. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Anderson Silva Souza pela prática do delito previsto 

no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.Expeça-se edital de citação do acusado 

ANDERSON SILVA SOUZAcom prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 

361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas legais.Decorrido 

o prazo sem qualquer manifestação do acusado, certifique-se e voltem 

conclusos para providências cabíveis.Quanto ao pedido para oficiar à 

Superintendência de Gestão de Cadeias do Estado, indefiro-o, uma vez 

que o Ministério Público possui poder requisitório, podendo adotar 

diretamente tais providências.Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de novembro de 2017.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 31 de janeiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71995 Nr: 1845-49.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARELLA - 

OAB:20342/O, Lucas Barella - OAB:19537, Wagner Silveira Fagundes 

- OAB:MT 22.276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação foi oferecida no prazo legal, com 

base no Provimento 56/2007, abro vista destes autos para a parte autora 

impugnar.

Nova Monte Verde - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1394-58.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial.Sem custas, à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2° do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Intime-se o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Defiro a juntada de substabelecimento no prazo de 10 dias.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Saem os presentes intimados.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº. 004/2018-GAB - Disciplina a entrada, permanência e 

participação de criança e adolescente no festejo carnavalesco/momesco 

de 2018 na Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos locais em que compete à 

autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, e estabelece medidas 

referentes ao requerimento de alvará de autorização.

* A Portaria nº 004/2018-GAB completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51736 Nr: 1038-83.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Baumgarten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos três reais e dezeseis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 82-86. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50489 Nr: 754-12.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, RAIANE 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT, Carla Dalla Vechia Bigolin - OAB:14.261-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13328-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 82-86. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 127-08.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIGRIT HIRCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, APRESENTE A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO CONFORME 

SENTENÇA DE FL. 180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51735 Nr: 1037-98.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Baumgarten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos três reais e dezeseis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 82-86. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52616 Nr: 453-94.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS Nº 453-94.2014.811.0107

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AuTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GESSE BARBOZA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Gesse Barboza Silva, Cpf: 03211906029, Rg: 

1504019-4 SSP MT Filiação: Francisco das Chagas Silva e Ana Meire 

Barboza, data de nascimento: 06/06/1984, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Santa Catarina, 

1490, Bairro: Centro, Cidade: Nova Ubiratã-MT, atualmente em local incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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RESUMO DA INICIAL: Consta no procedimento investigatório, que no dia 5 

de maio de 2014, por volta das 11 horas, na residência localizada na Rua 

Santa Catarina, nº. 1490, Centro, Nova Ubiratã-MT, o denunciado Gesse 

Barboza Silva, utilizando-se de força física, ofendeu a integridade corporal 

de sua companheira Rosana Silvia de Almeida. Costa dos autos que a 

vítima Rosana Silvia de Almeida e o denunciado conviveram maritalmente 

por aproximadamente 2 anos, sendo que desta união adveio o nascimento 

de um filho. Conforme declaração da vítima não é a primeira vez que sofre 

agressões física e psicológicas por parte do denunciado. Segundo se 

apurou, nas condições acima descritas, após chegar embriagado em sua 

residência, o denunciado Gesse Barboza Silva e a ofendida iniciaram uma 

Discussão motivada pelo fato do denunciado querer praticar relações 

sexuais com a vítima todos os dias. Ato contínuo a ofendida tentou 

telefonar para sua genitora, momento em que o denunciado tirou o 

aparelho celular das mãos da vítima, derrubando-a no chão. Logo Após, 

esfregou a perna da ofendida no piso, causando nesta escoriações 

conforme termo de declaração de fls. 131-132 e certidão de fl. 17. 

Posteriormente, o denunciado, ainda, armou-se com um pedaço de 

madeira e proferiu a seguinte ameaça de morte contra a vítima: “que se 

não fosse embora hoje de Ubiratã, iria mata-la”, contudo, a vítima 

manifestou o desejo de não representar seu agressor da referida ameaça. 

Calha registra que todas as agressões físicas e morais foram efetuadas 

na presença do filho do casal. Sendo denunciado com incurso no artigo 

129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006.

DECISÃO/DESPACHO: I – A versão da denúncia, quanto aos fatos, está 

apoiada em elementos de provas constantes no inquérito policial, 

mormente no auto de prisão em flagrante (fl. 05), depoimento dos Policiais 

Militares e vítima (fls. 07-12), bem como no boletim de ocorrência (fl. 23). II 

– Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer 

das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra 

GESSE BARBOZA SILVA, tendo-o provisoriamente como incurso nas 

sanções do art. 129, §9º, do Código Penal. III – Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial, e 

alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC). IV – Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, oportunidade em que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. V - 

Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, retornem os 

autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da assistência 

judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se presente a 

hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP. VI – A providência prevista 

no item anterior deverá ser adotada desde logo se o réu, por ocasião da 

citação, em consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, 

declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado. VII – No tocante às requisições de antecedentes criminais 

(promoção do Ministério Público, fls. 55-56, item “1”, “a”), defiro o 

requerido nos termos do item 7.5.1 da CNGC. VIII - Defiro a constante no 

item “1”, “b”, da promoção Ministerial, devendo ser certificado nos autos 

eventuais ações penais em trâmite nesta Comarca. IX - Em relação às 

diligências requeridas pelo Ministério Público alíneas “c” e “d” do item “1”, 

entendo que é caso de indeferimento. As providências, ressalte-se, 

melhor se coaduna com o princípio acusatório e o ônus probatório da 

acusação, bem como com o significativo aparelhamento do Ministério 

Público após a Constituição Federal de 1988. Além disso, os esforços 

para o cumprimento da tão propalada “meta 2” do CNJ têm revelado que 

uma das principais causas de morosidade do processo criminal reside na 

dificuldade de localização dos réus e testemunhas, em função da 

precariedade/desatualização de endereços disponibilizados pelas partes. 

Em função disso, grande parte da força de trabalho do Poder Judiciário 

acaba sendo destinada à busca pelo paradeiro de pessoas junto às mais 

diversas instituições. Tal prática, além de representar o abandono da 

imparcialidade judicial, acaba por impor ao Poder Judiciário função que não 

lhe compete, e assim prejudica gravemente a entrega da prestação 

jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a pecha de morosa e ineficiente recai 

unicamente sobre a atividade jurisdicional, e não sobre os reais 

incumbidos da correta qualificação dos réus e testemunhas. Essa 

distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a 

leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal, datado de 2009, revela que a melhoria da prestação 

jurisdicional passa, necessariamente, pela otimização das rotinas 

processuais e pela concentração do Poder Judiciário no cumprimento de 

suas funções precípuas. Destarte, em nome da preservação do princípio 

acusatório e da tão necessária otimização do trabalho judicial, assim como 

por considerar que o Ministério Público é atualmente instituição 

suficientemente estruturada para cumprir com sua nobre missão 

constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de informações a 

respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser providência 

absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstrada a 

insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do titular da ação 

penal. No sentido exposto, trago à colação dois julgados de vanguarda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CORREIÇÃO 

PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. A 

Constituição Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a legislação 

institucional do Ministério Público e o disposto no artigo 47 do Código de 

Processo Penal, autorizam o Ministério Público a requisitar diligências 

diretamente às autoridades policiais, excetuados apenas os casos em que 

a medida gere ou possa gerar eventual restrição de direitos fundamentais, 

ocasião em que a potestade jurisdicional é imprescindível. No âmbito de um 

direito processual penal democrático, de matriz e perspectiva acusatória, 

do juiz exige-se uma postura imparcial, sendo lhe vedado atuar 

conjuntamente com o Ministério Público ou com o réu na identificação de 

fontes de prova. Atuação probatória que compete exclusivamente às 

partes. Na hipótese concreta, a requisição de antecedentes, identificação 

de pessoas, localização de demais autores do delito e remessa de 

documentos podem perfeitamente ser requisitada diretamente à autoridade 

policial por não representar nenhum risco de restrição de liberdades 

individuais, não havendo, pois, Página 76 necessidade de autorização 

e/ou determinação judicial para que a autoridade policial diligencie nesse 

sentido. Diligência que deve ser requerida pelo Ministério Público 

diretamente à autoridade policial. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. 

(Correição Parcial Nº 70040704397, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 24/02/2011) 

CORREIÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. 

INDEFERIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. As diligências requeridas no 

sentido de localizar a vítima podem ser requisitadas diretamente pelo 

Ministério Público, no interesse da acusação, com base wno disposto no 

art. 13, II, in fine, e art. 47 do CPP, art. 26, I, "b" e IV, da Lei nº 8.625/93 e 

art. 129, VIII, da Constituição Federal. A intervenção do juízo só 

acontecerá excepcionalmente, se demonstrada a impossibilidade da 

realização da diligência ou o não-atendimento por parte dos destinatários, 

depois de esgotados todos os meios para a realização do ato. Inexistência 

de erro ou abuso capaz de acarretar inversão tumultuária de atos e 

fórmulas legais, cuja prática possa ser atribuída à Magistrada prolatora da 

decisão hostilizada. Indeferimento da correição parcial. CORREIÇÃO 

PARCIAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Correição Parcial Nº 

70044150035, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 11/08/2011). X - Ciência ao 

Ministério Público. Nova Ubiratã/MT, 12 de novembro de 2014. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARAÍZA MARIA 

MARCON CURVO, digitei.

Nova Ubiratã - MT, 7 de junho de 2017.

Euricles Mário da Silva Júnior

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58873 Nr: 709-66.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL, EDIVALDO DE MELO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE AO 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO SITE DO TJMT, SOB PENA 

DA NÃO ENTREGA DO MANDADO AO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52231 Nr: 233-96.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação, no prazo legal, para tanto, devendo 

acessar o site do Tribunal de Justiça no Departamento de Controle de e 

Arrecadação (www.arrecadacao.tjmt.jus.br/), localizando o campo 

"Diligência", escolhendo "Emissão de Guia de Diligência" ou outras 

informações poderão ser localizadas no "Manual da Central de 

Pagamentos de Diligência". O valor de diligência é de R$ 10,00 (dez reais) 

por ato se for em Região Urbana, ou ainda, R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos) por km rodado, em se tratando de Região Rural, conforme 

portaria nº. 002/2005, de 27/09/2005 do Fórum da Comarca de Nova 

Ubiratã-MT que autoriza a cobrança, ou fornecer meios, neste caso a 

parte formulará requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá 

sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do 

mandado (CNGC 3.3.6), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 269-41.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, ANA ALICE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE AO 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO SITE DO 

TJMT, SOB PENA DE NÃO ENTREGA DO MANDADO AO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54520 Nr: 209-34.2015.811.0107

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 

DE REF. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 12025 Nr: 14-40.2001.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDC, TDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, Ionara Santos da Silva - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janone da Silva Pereira - 

OAB:7055-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da resposta 

enviada pela Receita Federal do Brasil às fls. 183-222, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31004 Nr: 423-06.2007.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON DOMINGOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, MAURO MEAZZA - 

OAB:11.110-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos 

declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via 

recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à 

decisão proferida no processo. Desse modo, entendo que estes 

embargos, embora rotulado como “declaratórios”, tem por objetivo a 

condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Ante o exposto, e 

por tudo mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 71-72.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO, LUIZ 

DOMINGOS DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Hartmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11289 - A

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que nesta mesma 

data haverá Sessão do Tribunal do Júri -- processo n° 

33-02.2008.811.0107 / Cód. Apolo n°: 31393 --, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 09 de maio de 2018, às 16h, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como ofício/mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Intimem-se. Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 580-11.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aury Borges Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que informe nos autos os dados bancários 

e pessoais do autorizado para recebimento para confecção de alvará, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 67733 Nr: 257-40.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Rodrigo Humberto Prado - OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

quinze dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70835 Nr: 40-21.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Gonçalves de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANIR MARQUES DE FREITAS, Cpf: 

43751156100, Rg: 335.899, casado(a), comerciante, Telefone 066 

3479-1342, atualmente em local incerto e não sabido CLÁUDIO BARBOSA 

MIRANDA, Cpf: 43773354649, Rg: 20.371.690, Filiação: Expedido Barbosa 

Oliveira e Caridade Miranda Oliveira, data de nascimento: 04/05/1964, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido SILVIA 

SIMÃO DE OLIVEIRA, Cpf: 98381407168, Rg: 2144929-5, Filiação: Firmino 

Simão da Silva e Josefina Ferreira de Oliveira, data de nascimento: 

28/10/1978, brasileiro(a), natural de Jussara-GO, solteiro(a), gari, 

atualmente em local incerto e não sabido JASSY FERREIRA DE CAMARGO, 

Cpf: 48780863191, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em 

local incerto e não sabido ADEGMAR CAMARGO DAMACENO, Cpf: 

30370051149, Rg: 395490, Filiação: Manoel Venancio Camargo e 

Euripedes Damaceno Camargo, data de nascimento: 18/04/1963, 

brasileiro(a), natural de Iporá-MT, casado(a), motorista, atualmente em 

local incerto e não sabido ERILDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 

00361589174, Rg: 1143594-1, Filiação: Geraldo Rodrigues da Silva e 

Crizolina Ferreira de Jesus, data de nascimento: 11/04/1955, brasileiro(a), 

natural de São Gotardo-MG, casado(a), lavradora, Telefone 3479-1384, 

atualmente em local incerto e não sabido ADMAR FERREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), Telefone (66)3479-1158, atualmente em local incerto e não 

sabido WALDEVAN SANTANA DA SILVA, Cpf: 32891881168, Rg: 

1557816-2, Filiação: Onofre Paula da Silva e Elza Santana da Silva, data 

de nascimento: 12/07/1962, brasileiro(a), natural de Aurilândia-GO, 

casado(a), pecuarista, Telefone 66 3479 1608, atualmente em local incerto 

e não sabido WILIA JOSÉ BATISTA, Cpf: 63238411187, Rg: 106.762.7-9, 

Filiação: Irani Batista Cabral, data de nascimento: 23/03/1974, brasileiro(a), 

natural de Montes Claros de Goiás-GO, convivente, servidor público, 

Telefone (66)98100-2433, atualmente em local incerto e não sabido 

GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, Cpf: 69780714120, Rg: 

06254446, Filiação: Valdeson Pereira da Silva e Maria Auxiliadora Alves 

dos Santos e Silva, data de nascimento: 19/04/1982, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, casado(a), administrador de empresas, Telefone 

66 8123 7999, atualmente em local incerto e não sabido ANUBIA 

RODRIGUES ANDRADE, Cpf: 00738405132, Rg: 1474948-3, Filiação: Ledia 

Rodrigues Andrade e Antonio Andrade, data de nascimento: 28/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), bioquímica, 

atualmente em local incerto e não sabido HERNAN ANDRADE JUNIOR, Cpf: 

84342188104, Rg: 11045663, Filiação: Doemy Divina de Andrade e 

Hernandes Andrade, data de nascimento: 16/03/1980, brasileiro(a), 

Telefone (66)98127-7413, atualmente em local incerto e não sabido 

MAIANE ROSA DE AVELAR PAULA, Cpf: 04746346127, Rg: 2429388-1, 

Filiação: Maria Jose Rosa de Avelar e Jose Batista de Paula, data de 

nascimento: 14/06/1992, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, manicure, 

Telefone 66 8139 0686, atualmente em local incerto e não sabido 

DOLORES DIONISIA DE SOUZA, Cpf: 39563715187, Rg: 0466433-7, 

Filiação: Carmina Dionisia de Souza e Osvaldo Cajango de Souza, data de 

nascimento: 30/06/1967, natural de Barra do Garças-MT, casado(a), 

servidor publico municipal, atualmente em local incerto e não sabido 

TATIANE DIAS DE CAMPOS PRADO, Cpf: 89933249134, Rg: 1388190, 

Filiação: Neusa Maria de Campos e Miguel Carlos Dias de Campos, data de 

nascimento: 11/10/1981, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), dentista, atualmente em local incerto e não sabido ZENAIDE 

CASTRO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), recepcionista do hospital, Telefone 

(66)98130-9914, atualmente em local incerto e não sabido HEDIANE 

ANDRADE GUIMARÃES, brasileiro(a), funcionária pública municipal, 

atualmente em local incerto e não sabido EMILÃENE OLIVEIRA SOARES 

SANTOS, brasi leiro(a),  convivente, nutr ic ionista,  Telefone 

(66)98136-8147, atualmente em local incerto e não sabido WANDERSON 

FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido BRUNA PEREIRA BRITO, Filiação: Damasio Brito, brasileiro(a), 

servidora municipal, Telefone 3479-1457, atualmente em local incerto e 

não sabido CAMILA APARECIDA PESTANA ERNESTO, brasileiro(a), 

casado(a), fisioterapeuta, Telefone 66 98115 1704, atualmente em local 

incerto e não sabido HIGGOR PINHO P. SILVA, brasileiro(a), engenheiro 

civil, atualmente em local incerto e não sabido TATIANE CAMARGO 

MARÇAL, Cpf: 02482618193, Filiação: Lucimar Camargo Marçal e Lázaro 

Limiro Marçal, data de nascimento: 30/08/1987, brasileiro(a), professora 

rede estadual, atualmente em local incerto e não sabido WILLIANS DE 

PAULA SOUZA, brasileiro(a), bancário e atualmente em local incerto e não 

sabido LENI JOSÉ ALVES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de 

Processo Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para 

servirem como jurados e suplentes na sessão ordinária do Tribunal do Júri 

desta Comarca, com início previsto para o dia 22/03/2018 às 8 horas, 

ficando pelo presente edital convocados a comparecer na referida data e 

horário, ao Plenário da Câmara Municipal, na Rua 31 de março s/nº, Jardim 

das Palmeiras.

Despacho/Decisão: O Ministério Público Estadual – MPE, com base no 

Inquérito Policial nº. 034-2012, oriundo da Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil desta urbe, ofereceu denúncia em face de CEZAR GONÇALVES DE 

AQUINO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Barra do Garças-MT, 

nascido em 16.09.1983, filho de Benedito Gonçalves Cavalcante e Dionizia 

Gonçalves de Aquino, como incurso nas sanções do artigo 121, caput c.c 

art. 14, II, ambos, do Código Penal Brasileiro, pela prática dos fatos 

delituosos a seguir descritos.Consta dos autos que no dia 01 de janeiro de 

2011, por volta das 03h20 min, nesta cidade de Novo São Joaquim, o réu, 

portando uma arma branca consistente em um canivete, desferiu um golpe 

contra a vítima Luciano Ventura da Silva, causando-lhe as lesões 

descritas no laudo pericial de fls. 13. A denúncia foi recebida em 29 de 

junho de 2015, à fl. 86/86-v.O acusado foi citado pessoalmente à fl. 130 e 

apresentou defesa preliminar às fl. 134.Durante a instrução criminal foi 

ouvida a testemunha Gladmir Cezar da Gama Figueiredo e a vítima Luciano 

Ventura da Silva. O réu foi devidamente interrogado às fls. 159/161.Em 

sede de alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou 

pela pronúncia do acusado, nos termos da denúncia.A Defesa por sua 

vez, em sede de alegações finais, postulou pela impronúncia do réu, 

alegando a insuficiência de provas contra este.Em 02 de agosto de 2017 

sobreveio a decisão que pronunciou o acusado como incurso na sanção 

do artigo 121, caput c.c art. 14, II, ambos do CP, a fim de submetê-lo a 

julgamento pelo Tribunal do Júri (fl. 283/284).Dando seguimento ao feito, 

foram intimadas as partes para os fins do artigo 422 do CPP. O Ministério 

Público apresentou o rol de testemunhas às fls. 291. A Defesa não 

apresentou rol de testemunhas.É o relatório do processo.Em ordem o feito, 

DESIGNO o dia 22 DE MARÇO DE 2018, às 08h00min (horário de Mato 

Grosso), para o julgamento do réu perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.REQUISITE-SE força policial para a manutenção da ordem do 

plenário no dia da sessão.COMUNIQUE-SE ao Gestor Geral desta Comarca 

para que prepare o Plenário do Fórum, requisitando-se eventuais objetos 

utilizados na prática do crime, se houver.PROVIDENCIEM-SE todos os 

demais atos preparatórios para a realização da sessão, inclusive cópia 
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das peças essenciais para os jurados.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público 

e o Advogado de Defesa.INTIME-SE o réu e as testemunhas 

arroladas.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Henrique de 

Oliveira Brito, digitei.

Novo São Joaquim, 02 de fevereiro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74430 Nr: 586-08.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzair Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZAIR MARIA DE MOURA, Cpf: 

40520781104, Rg: 555767, Filiação: Jair Antonio de Moura e Divina 

Francisca de Moura, data de nascimento: 01/07/1966, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A Ré foi denunciada como tendo praticado a conduta 

prevista no Artigo 14 da Lei de nº 10.826/2003, por ter sido flagrada 

portando e transportando arma de fogo e munição de usos permitidos sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar na 

data de 17 de julho de 2015, na Avenida Oscar Zaiden de Menezes, nesta 

cidade de Novo São Joaquim.

Despacho: Vistos em correição.O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de LUZAIR MARIA DE MOURA, como incurso nas 

sanções do art. 14, da Lei n. 10.826/2003.Analisando os autos, em juízo 

introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis 

para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições 

gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há nos autos prova da 

materialidade do crime imputado aos acusado, assim como indício de que 

fora ele o autor do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia (art. 392, CPP).Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária 

enraizar na análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se 

direcionar ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido processo 

legal, resolvo receber a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o 

como incurso no artigo nela mencionado.ISTO POSTO, recebo a denúncia 

ofertada contra o acusado PAULO SILVANO PEREIRA, como incurso nas 

sanções nela descrita.Cite-se o denunciado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.O Oficial de Justiça deverá, por 

ocasião do cumprimento do mandado de citação, indagar do réu se o 

mesmo possui advogado constituído ou condições de constituir 

procurador. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituírem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.Defiro o pedido do 

Ministério Público Estadual para que seja requisitado do Cartório 

Distribuidor desta comarca acerca dos processos criminais porventura 

existente contra o acusado, bem como oficie-se o Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso requisitando a folha de antecedentes criminais 

do denunciado. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 30 de janeiro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75697 Nr: 453-29.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBdS, APPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO integralmente os pedidos de fls. 37/38, as medidas, entretanto, 

devem ser aplicadas de forma sucessiva e não simultânea.

Sendo assim, proceda-se inicialmente com tentativa de penhora online, 

sendo esta infrutífera ou não suficiente para o pagamento da integralidade 

da dívida, proceda-se com busca no sistema RENAJUD, efetivando-se o 

bloqueio total de veículos em nome do executado.

Caso as medidas acima não obtenham sucesso, determino desde já que 

se proceda com a suspensão de CNH e passaporte do executado, 

oficiando-se os órgãos públicos competentes para que a promovam.

Após a efetivação das determinações supra, INTIMEM-SE as partes e 

dê-se ciência ao Ministério Público, atentando-se para que a publicação 

não frustre o provimento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78054 Nr: 969-15.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSL, SSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Considerando que a parte autora não foi intimada da decisão (fls. 17/18) 

e que sobreveio aos autos informação de que a genitora/requerida sequer 

foi citada e intimada, se torna impossível a realização do ato.

II. Portanto, AGUARDE-SE o retorno da carta precatória de fls. 19. Após, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

III. Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66776 Nr: 358-14.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, observando os termos da 

avença homologada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 333-59.2011.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Teodoro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 72229 Nr: 367-29.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos 

autos cópia do requerimento administrativo do benefício junto ao INSS;

II. Com a juntada da comprovação da negativa administrativa, abra-se nova 

vista dos autos à autarquia requerida para que apresente contestação de 

mérito;

III. Em seguida, venham os autos conclusos;

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75966 Nr: 624-83.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e declaro a nulidade do ato administrativo de 

demissão da autora, determinando, por consequência, que o Município de 

Novo São Joaquim, reintegre definitivamente Terezinha Francisca de Paula 

no cargo público e função para a qual foi nomeada e pague integralmente 

os vencimentos que a autora deixou de receber no período em que esteve 

afastada, atualizados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Assim, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC;Sem condenação em custas em razão do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Condeno a ré a pagar honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos 

do art. 85, §3º, inciso I e §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Ciência 

ao Ministério Público.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

conforme art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75378 Nr: 282-72.2016.811.0106

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório Notarial e Registral Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos exposto, declaro a perda de eficácia da tutela cautelar 

concedida e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno o autor a 

pagar as custas processuais.Oficie-se ao cartório requerido para que 

retire a sustação do protesto.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 22-24.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL ajuizada por JOSÉ CARLOS VAZ DA SILVA, em desfavor de 

WEILA TAVARES PEREIRA.

Aduz a inicial que o requerente a requerida mantiveram relacionamento por 

cerda de 9 (nove) anos, do qual adveio 3 (três) filhos, mas que não 

construíram patrimônio juntos.

 Pugna pelo reconhecimento e dissolução da união estável e a guarda 

unilateral dos filhos do casal.

É o breve relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

No que toca à guarda dos filhos do casal, verifico que nos autos de 

destituição do poder familiar (código 78366), foi concedida a guarda 

provisória das crianças ao autor, razão pela qual deixo de apreciar o 

pedido de guarda liminar nestes autos.

Em termos de prosseguimento do feito, DETERMINO:

I. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 DE ABRIL DE 2018, 

ÀS 12h30min (MT).

II. CITE-SE a requerida e INTIME-A da presente decisão, bem como para 

que compareça à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverá apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

III. Sendo infrutífera a conciliação fica a requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

IV. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

V. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69195 Nr: 367-68.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildacy Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de auxílio 

maternidade de trabalhadora rural, à vista da inexistência de início de 

prova material das alegações, o que faço com fulcro nos arts. 25, inciso III 

e 55 § 3.º, da Lei n. 8.213/91. Por conseguinte, declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.II. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre 

o valor da causa, suspensa a exigibilidade vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).III. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. IV. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78266 Nr: 1070-52.2017.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZFdS, MGF, MVdC, EFdS, NFdS, WSdOS, MFdS, AFJ, 

NJdS, IJJdS, KJdS, LJdS, NFdS, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Inventário Judicial pelo RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO 

por ocasião da abertura da sucessão BADIO FERREIRA DOS SANTOS.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/41.

Plano de partilha amigável apresentado na exordial, sendo que, os bens 

serão partilhados entre a meeira e os herdeiros necessários.

Postulam na inicial a nomeação de inventariante, na pessoa da senhora 

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS, herdeira do de cujus, e a homologação 

do plano de partilha.

É o relato. Fundamento.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC.

NOMEIO como inventariante a senhora ZILMA FERREIRA DOS SANTOS, 
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qualificada na exordial (artigo 660, inciso I, do CPC), posto que 

descendente do “de cujus” – fls. 14, a qual deverá prestar compromisso.

Após a assinatura do termo de compromisso, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação. Após, voltem-me conclusos para apreciação 

do disposto nos artigos 659, 663 e 664, todos do NCPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74193 Nr: 463-10.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSR, HGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a apresentação da contestação de fls. 47/49, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1046-24.2017.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Marciniak, ERMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luiz Carlos Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Inventário Judicial pelo RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO 

por ocasião da abertura da sucessão LUIZ CARLOS ANTUNES.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/23.

Plano de partilha amigável apresentado na exordial, sendo que, o bem 

móvel será divido entre as duas herdeiras.

Postulada a nomeação da inventariante, senhora ROSANE MARCINIAK, 

convivente do de cujus, e a homologação do plano de partilha.

É o relato. Fundamento.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC.

NOMEIO como inventariante a senhora ROSANE MARCINIAK, qualificada 

na exordial (artigo 660, inciso I, do CPC), posto que convivente do “de 

cujus” – fls. 13, a qual deverá prestar compromisso.

Após a assinatura do termo de compromisso, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação. Após, voltem-me conclusos para apreciação 

do disposto nos artigos 659, 663 e 664, todos do NCPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75818 Nr: 535-60.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM, ASBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO os honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão 

somente sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). VI. Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso. VII. DEIXO de 

remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a mil salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do NCPC. VII. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71789 Nr: 97-05.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Matias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria 

por invalidez, à vista da inexistência de incapacidade laboral do autor, o 

que faço com fulcro no art. 42, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.II. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, suspensa a 

exigibilidade vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, 

CPC).III. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. IV. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78468 Nr: 55-14.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Chandoha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenniffer Codognos Bossak 

- OAB:PR 84199

 Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 

260 do CPC, dessa forma:

Cumpra-a da forma deprecada;

INTIME-SE o réu da audiência a ser realizada no juízo deprecante em 16 de 

maio de 2018;

DESIGNO audiência de interrogatório do réu para o dia 19 DE ABRIL DE 

2018, às 12h00min (horário de Cuiabá-MT).

Informe-se ao Juízo de origem a data da audiência designada.

CIÊNCIA ao Ministério Público

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73992 Nr: 394-75.2015.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tilva Nepomucena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ACOLHO os presentes embargos para sanar a contradição apontada, 

fazendo constar no item III da sentença de fl. 21: “III. CONDENO a autora, 

ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 

10% do proveito econômico, sendo este a diferença entre os cálculos 

apresentados e aqueles aqui homologados. SUSPENDO, porém, a 

cobrança, por ser o embargado beneficiário da justiça gratuita;”.Aos 

demais itens, permanecem nos seus termos originais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74925 Nr: 55-82.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 499 de 597



de Justiça no sentido de que as câmaras municipais não têm 

personalidade jurídica, de sorte que somente estão legitimadas a atuarem 

em juízo quando em defesa de suas garantias institucionais, não sendo o 

caso em questão. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 777897 AL 2005/0144397-6, Relator: Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 06/08/2007 p. 640).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR CONTRATADO 

PELA CÂMARA MUNICIPAL I) DEMANDA PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA. II) 

DESCONTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - VERBA DUODECIMAL 

DESTINADA À CÂMARA DE VEREADORES - INOVAÇÃO RECURSAL - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - As 

Câmaras Municipais têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. 

Assim, tratando a demanda de servidor do Legislativo Municipal, 

reclamando verbas salariais, a legitimidade passiva é do Município. II - A 

matéria devolvida ao juízo ad quem pelo apelo está adstrita àquela que foi 

suscitada e discutida na origem. (Ap 61042/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/01/2010, Publicado no 

DJE 27/01/2010)(TJ-MT - APL: 00610425820098110000 61042/2009, 

Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, Data de Julgamento: 19/01/2010, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2010).Sendo assim, 

intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial 

substituindo o polo passivo, Câmara Municipal de Novo São Joaquim, pelo 

Município de Novo São Joaquim, sob pena de indeferimento e extinção do 

processo sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 209-66.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo da Silva, Abel José da Silva, Banco 

do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cesar Crema - 

OAB:3873/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 I. INTIME-SE a parte requerente para juntar planilha de cálculos dos 

valores que entende devidos à título de cumprimento de sentença (art. 524 

do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias;

II. Após, INTIME-SE o requerido para pagamento do débito, no prazo de 15 

dias, sob pena de multa no percentual de 10% (523, § 1º do CPC);

III. Decorrido o prazo sem que haja pagamento, INTIME-SE a parte 

requerente para atualização do cálculo, acrescido da multa de 10% sobre 

o valor do débito;

IV. Em seguida, conclusos para análise do pedido de penhora;

V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76875 Nr: 187-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Juliana Batista dos Santos - OAB:MT/1.154

 Considerando o interesse na produção de provas, em especial ao do 

requerido (fls. 154/155), DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 DE 

MARÇO DE 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõem os art. 357, § 4º, §5º e art. 

455, ambos do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PERES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010120-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANA PAULA PERES 

DE SOUSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. INTIME-SE 

a parte ré para que complemente o valor do pagamento, conforme id. 

7770982, ou apresente impugnação, sob pena de execução forçada e 

incidência das sanções legais. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do advogado da parte autora para levantamento dos valores 

incontroversos já depositados, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-59.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AXSELWEIDE GOMES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010614-59.2016.8.11.0106 REQUERENTE: AXSELWEIDE GOMES 

DILLMANN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verificou-se a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, 

conforme termo de audiência no id 9154883. Tal ato de contumácia implica 

na extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos 

princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma o intuito 

conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 9.099, de 

26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” (RJE, 

2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 no 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência do 

autor a audiência de conciliação; II. CONDENO o autor em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule novamente a 

demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi condenado em 

virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter controle quanto a 

esta cobrança; III. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AXSELWEIDE GOMES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/99. Em audiência de conciliação as partes celebraram acordo sobre 

a integralidade da demanda, conforme consta do id. 9155278. Sendo 

assim, com fulcro no artigo 487, III, alínea ”c”, do Código de Processo Civil, 

e art. 57 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO os termos pactuados e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do advogado do 

autor, referente aos valores já depositados nos autos. INTIME-SE a parte 

autora para que se manifeste quanto à integral satisfação da obrigação, 

ficando desde já advertida que a tentativa de inclusão de valores não 

devidos a partir de cálculos que tentam induzir o juízo a erro configura 

litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. Verifica-se a ausência injustificada do autor à audiência 

de conciliação, conforme termo de audiência no id 9243154. Tal ato de 

contumácia implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em 

atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma 

o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 

9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” 

(RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 

no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência do 

autor a audiência de conciliação; II. CONDENO o autor em custas e 

despesas processuais, conforme entendimento explicitado no Enunciado 

nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule novamente a 

demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi condenado em 

virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter controle quanto a 

esta cobrança; III. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010623-21.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAQUELINE JESUS 

DE SOUZA REQUERIDO: INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA 

- EPP Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Verifica-se que a parte autora protocolou pedido de 

desistência no evento de ID 8825670. Nos juizados especiais cíveis a 

desistência da parte requerente independe de anuência da parte 

requerida, mesmo que já citada. DISPOSITIVO Assim, nos termos do 

Enunciado nº 90 do Fonaje, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA suscitada pela 

parte autora, extinguindo o presente feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VII do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. 

Com o trânsito em julgado ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSSA MANOELA MATOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010630-13.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LAYSSA MANOELA MATOS 

SOUZA REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A SENTENÇA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/99. 

Em audiência de conciliação as partes celebraram acordo sobre a 

integralidade da demanda, conforme consta do id. 9156605. Sendo assim, 

com fulcro no artigo 487, III, alínea ”c”, do Código de Processo Civil, e art. 

57 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO os termos pactuados e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. O pagamento já foi efetuado 

diretamente ao advogado da autora, id. 9088231. INTIME-SE a parte autora 

para que se manifeste quanto à integral satisfação da obrigação, ficando 

desde já advertida que a tentativa de inclusão de valores não devidos a 

partir de cálculos que tentam induzir o juízo a erro configura litigância de 

má-fé. Após, retornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000012-94.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JEFFERSON 

WILLIAN DE FREITAS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em correição. O 

requerente juntou comprovante de endereço que aparenta ter sido 

adulterado, não sendo hábil, portanto, a fazer prova do seu domicílio. Cabe 

à parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Sendo assim, 

INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme a pauta da conciliadora. Após RETORNEM os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-79.2017.8.11.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 501 de 597



Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000013-79.2017.8.11.0106 REQUERENTE: GERSON RIBEIRO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição. O requerente juntou comprovante de 

endereço que aparenta ter sido adulterado, não sendo hábil, portanto, a 

fazer prova do seu domicílio. Cabe à parte requerente trazer aos autos 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos 

do art. 320 do CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para juntar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado em seu 

nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, conforme a pauta da conciliadora. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-64.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000014-64.2017.8.11.0106 REQUERENTE: NEREU DE FARIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. O requerente juntou 

comprovante de endereço que aparenta ter sido adulterado, não sendo 

hábil, portanto, a fazer prova do seu domicílio. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Sendo assim, INTIME-SE o 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta da 

conciliadora. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 9683196) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. SEDE DO FÓRUM: Rua 31 

de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT, CEP: 78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON ANDRE NORBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 9479152) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-49.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000015-49.2017.8.11.0106 REQUERENTE: AMAURI DA SILVA 

DUTRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. O requerente juntou 

comprovante de endereço que aparenta ter sido adulterado, não sendo 

hábil, portanto, a fazer prova do seu domicílio. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Sendo assim, INTIME-SE o 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta da 

conciliadora. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-34.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAIS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000016-34.2017.8.11.0106 EXEQUENTE: VALDIVINO MORAIS 

DOS SANTOS - ME EXECUTADO: H L CONSTRUTORA LTDA Vistos em 

correição. I. CITE-SE o executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar 
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o pagamento da dívida. II. Não efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora de 

bens e à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, nos termos do 

art.829 do CPC[1]. III. Recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá ser 

intimado também o cônjuge da parte executada. IV. FIXO honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução, o qual poderá ser 

reduzido pela metade caso o executado pague a dívida no prazo acima 

assinalado[2]. V. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo de 03 

(três) dias, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora, na qual os executados poderão oferecer embargos (art. 52, 

IX da LJE) de forma escrita ou verbal (art. 53, § 1º da LJE), acaso seguro 

o juízo pela penhora de bens. V. INTIMEM-SE. VI. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto [1] Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. [2] Art. 827. Ao despachar 

a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por 

cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em 

face da sentença prolatada por este juízo. Os embargos foram opostos 

tempestivamente, conforme certificado pela Secretaria. Vieram-me 

conclusos os autos. Eis o breve relato. Decido. Inicialmente, conheço dos 

embargos porquanto tempestivo e por estarem presentes os demais 

pressupostos de admissibilidade do recurso (art. 49, da Lei nº 9.099/95). 

No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos. É que, nos moldes do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

consistem em instrumento processual destinado a expungir do julgamento 

obscuridade, contradições e omissões, ou, ainda, corrigir erros materiais, 

não se prestando como meio de reanálise do ato decisório. Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Tal instrumento, portanto, possui 

limites restritos às hipóteses legais previamente mencionadas, podendo 

somente em casos extremos e excepcionais surtir efeito infringente ou 

modificativo. No caso, os embargantes pretendem modificar a sentença 

prolatada, veiculando argumentos contra seu mérito, desvirtuando, assim, 

o instituto dos embargos de declaração, conforme os dispositivos que o 

regem, acima mencionados. Ainda, é sabido que o entendimento 

jurisprudencial firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que 

o julgador não tem a obrigação de responder a todas as questões 

apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado motivação 

suficiente para a decisão. Portanto, não havendo omissão, contradição e 

obscuridade a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, os 

presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. I. Diante do 

exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos de 

declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do NCPC, mantendo a sentença inalterada. II. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON ANDRE NORBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em 

face da sentença prolatada por este juízo. Os embargos foram opostos 

tempestivamente, conforme certificado pela Secretaria. Vieram-me 

conclusos os autos. Eis o breve relato. Decido. Inicialmente, conheço dos 

embargos porquanto tempestivo e por estarem presentes os demais 

pressupostos de admissibilidade do recurso (art. 49, da Lei nº 9.099/95). 

No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos. É que, nos moldes do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

consistem em instrumento processual destinado a expungir do julgamento 

obscuridade, contradições e omissões, ou, ainda, corrigir erros materiais, 

não se prestando como meio de reanálise do ato decisório. Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Tal instrumento, portanto, possui 

limites restritos às hipóteses legais previamente mencionadas, podendo 

somente em casos extremos e excepcionais surtir efeito infringente ou 

modificativo. No caso, os embargantes pretendem modificar a sentença 

prolatada, veiculando argumentos contra seu mérito, desvirtuando, assim, 

o instituto dos embargos de declaração, conforme os dispositivos que o 

regem, acima mencionados. Ainda, é sabido que o entendimento 

jurisprudencial firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que 

o julgador não tem a obrigação de responder a todas as questões 

apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado motivação 

suficiente para a decisão. Portanto, não havendo omissão, contradição e 

obscuridade a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, os 

presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. I. Diante do 

exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos de 

declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do NCPC, mantendo a sentença inalterada. II. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 07/2018-DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e

Diretor do Fórum da Comarca de Paranaíta,Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições

legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com fundamento no 

art. 38 da Lei Federal

nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei Estadualnº 6.940/97.

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. DAYENE ENDRIELLE LISBOA

PASINI, brasileira, casada, portador do RG n. 19881614 SSP-MT e CPF n.

031.252.761-60, para exercer em comissão o cargo de Assessora de 

Gabinete I -
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PDA-CNE-VII, do Gabinete da Vara Única desta Comarca, a partir da 

Assinatura

do Termo de Posse e Exercício.

Paranaíta-MT,05 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIAN°. 006/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVAMARQUEZINI, Juiz de Direito e

Diretor do Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato

Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos

37; 38 e 52 do COJE, com fundamento no art. 38 da Lei Federal nº

8.935/94 e no artigo 18 da Lei Estadualnº 6.940/97.

RESOLVE:

REVOGARa Portarianº 026/2017/DF, de 05.07.2017, que nomeou

a servidora efetiva a Sra. DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI, brasileira, 

casada,

portador do RG n. 19881614 SSP-MT e CPF n. 031.252.761-60, para 

exercer em

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

da Vara

Única desta Comarca, com efeitos a partir do dia 07/02/2018.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao

Departamentode Recursos Humanosdo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Paranaíta/MT,05 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69037 Nr: 407-73.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMdN, LRMF, LVMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da informação de fl.68, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 479-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pinheiro Fratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar do réu ELIZEU PINHEIRO 

FRATEL e DECRETO sua prisão preventiva, pela garantia da ordem pública 

e conveniência da instrução criminal. Ciência ao Ministério Público e ao 

patrono do réu.Serve-se a presente decisão como mandado, carta 

precatória e ofício, no que couber.Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 229-03.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513

 Vistos,

INTIME-SE o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste nos autos em relação à petição do executado de fls.99/110. 

Insta salientar que a inércia do exequente acarreta na confirmação do 

pagamento da dívida (CDA nº2011662), consequentemente extinguindo o 

feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 30-83.2008.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albania Tavares da Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o falecimento da segurada, bem como a existência de 

herdeiros, conforme certidão de óbito (fl.197), INTIME-SE o patrono da 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência 

de inventário ou promova a habilitação dos herdeiros deixados pela “de 

cujus”, nos termos dos artigos 687 do NCPC.

 Com efeito, após cumprida a determinação supracitada, em razão do art. 

690 do NCPC, determino a citação da parte Requerida, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a habilitação dos herdeiros.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60830 Nr: 737-12.2012.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Socorro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls.83, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71580 Nr: 1772-65.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ROCHA FELDBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 Asm, por tudo que consta dos auto, impõem-se a parcial procedência do 

pedido para declarar a abusividade da cláusula abusiva, verificada 

através dos documentos juntados pela parte autora, precisamente o item 

“k”, fl. 31, do documento “Proposta de Participação em Grupo de 
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Consórcio”, bem como condenar a ré a indenizar o autor no valor de R$ 

31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde essa data. Posto isso, JULO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, razão pela qual jugo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito. Custas se houver, pela parte ré, condeno 

também a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 

no valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação em benefício do 

advogado do autor. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

nada sendo requerido AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-26.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Numero do Processo: 

8010114-26.2016.8.11.0095 REQUERENTE: EVERALDO FERREIRA MATOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Determino que a parte autora comprove nos autos que é a usuária 

da unidade consumidora objeto da lide, no prazo de 05 dias. Após, 

manifeste-se a parte ré em igual prazo. Ultimadas as providências, tornem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 03 de fevereiro 

de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-26.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000010-26.2018.8.11.0095 REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA COSTA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Recebo a inicial, eis que presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 9.099/95, bem 

como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. Cuida-se de pedido de 

liminar, no qual a parte autora pretende que a ré se abstenha de efetuar 

descontos em seu benefício previdenciário. A plausibilidade jurídica do 

pedido reside na alegação da parte autora de que vem recebendo 

descontos em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo 

supostamente não contratado. Com efeito, não é plausível compelir a parte 

autora a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Ademais, o 

periculum in mora revela-se pelos danos decorrentes da continuidade dos 

descontos indevidos. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja suspenso o 

desconto objeto de discussão, haja vista os graves prejuízos que a 

medida pode ensejar, eis que será a parte demandante privada de parte 

de seus proventos em virtude de dívida não contraída. Por outro lado, não 

se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois 

caso se constate, após o contraditório, o ingresso de prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da parte autora, 

poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma do artigo 296 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da respectiva 

responsabilização da parte, por litigância de má-fé, como no caso de 

alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de liminar, 

para determinar que a parte ré se abstenha de descontar quaisquer 

valores no benefício previdenciário da parte autora referente ao 

empréstimo 308312779-9, até expressa ordem judicial em sentido 

contrário, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o limite de 

30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o 

fato positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Designe-se 

Sessão de conciliação caso já não tenha sido designada automaticamente; 

Cite-se. Intimem-se. Paranaíta - MT, 03 de fevereiro de 2018. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-45.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANIRA MARIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000205-45.2017.8.11.0095 REQUERENTE: ANIRA MARIA MOTA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 

9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Cuida-se de pedido de liminar, no qual a parte autora pretende que a ré se 

abstenha de efetuar descontos em seu benefício previdenciário. A 

plausibilidade jurídica do pedido reside na alegação da parte autora de que 

vem recebendo descontos em seu benefício previdenciário, referente a 

empréstimo supostamente não contratado. Com efeito, não é plausível 

compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente porque, 

na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. 

Ademais, o periculum in mora revela-se pelos danos decorrentes da 

continuidade dos descontos indevidos. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja suspenso o desconto objeto de discussão, haja vista os 

graves prejuízos que a medida pode ensejar, eis que será a parte 

demandante privada de parte de seus proventos em virtude de dívida não 

contraída. Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o 

ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado 

direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, 

na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

imposição da respectiva responsabilização da parte, por litigância de 

má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, 

defiro o pedido de liminar, para determinar que a parte ré se abstenha de 

descontar quaisquer valores no benefício previdenciário da parte autora 

referente ao empréstimo contrato nº 51-5206003/15310, até expressa 

ordem judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 500,00, até o limite de 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Designe-se Sessão de conciliação caso já não tenha sido 

designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Alta Floresta - MT, 03 de 

fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-49.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MERIAM AGUIAR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000002-49.2018.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: MERIAM 

AGUIAR ARAUJO REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 

14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação em relação ao 

débito descrito na inicial, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 03 de fevereiro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-34.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RODERLEI ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000003-34.2018.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: RODERLEI 

ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: MASTER OFFICE 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. Recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 

9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. Quanto 

ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas alegações 

da parte autora de que desconhece o débito que originou a negativação. 

Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir prova 

negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 03 de fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-04.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MONTORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000005-04.2018.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: PEDRO 

MONTORO REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo a inicial, 

eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, 

Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 03 de fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-86.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000006-86.2018.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: FRANCISCO 

FERREIRA MOURA REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC, e art. 14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330 do CPC. Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do 

pedido reside nas alegações da parte autora de que desconhece o débito 

que originou a negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte 

autora a produzir prova negativa, principalmente porque, na condição de 

consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o 

periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da 

restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol de devedores 

impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves prejuízos 

que a medida pode ensejar. Ademais, não se vislumbra perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois caso se constate, após o 
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contraditório, o ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do afirmado direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de 

urgência concedida, na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de imposição da respectiva responsabilização da parte por 

litigância de má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de liminar, para determinar que a parte ré 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 03 de fevereiro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-35.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERALDO VEGA SAUNITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000238-35.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: JOAO ERALDO 

VEGA SAUNITE REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos. Recebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 9.099/95, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. Quanto ao pedido liminar, a 

plausibilidade jurídica do pedido reside nas alegações da parte autora de 

que desconhece o débito que originou a negativação. Com efeito, não é 

plausível compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente 

porque, na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus 

direitos. Além disso, o periculum in mora revela-se pelos efeitos danosos 

decorrentes da restrição de crédito, tendo em vista que a inscrição em rol 

de devedores impede ou dificulta a concessão de crédito. Nesse contexto, 

mostra-se adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou 

não do débito, que seja eliminada a negativação, haja vista os graves 

prejuízos que a medida pode ensejar. Ademais, não se vislumbra perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois caso se constate, após o 

contraditório, o ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do afirmado direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de 

urgência concedida, na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de imposição da respectiva responsabilização da parte por 

litigância de má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de liminar, para determinar que a parte ré 

elimine a negativação, em 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 

500,00 diários, até o limite 30 dias. Inverto o ônus probandi, determinando 

que a requerida prove o fato positivo da relação jurídica material, alegada 

inexistente; Sessão de conciliação já designada automaticamente; Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 03 de fevereiro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-14.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000123-14.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: JOSE CARLOS 

ALVIM REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença o acordo 

efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, 

b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-76.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000093-76.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: JEFFERSON DE 

SOUZA CARVALHO REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-81.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ESTER ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000125-81.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: NILVA ESTER 

ANTUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-06.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNABETE INACIA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000130-06.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: LOURDES 

BERNABETE INACIA VENANCIO REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por 

sentença o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos 
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termos do art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da 

CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas (CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). 

Cumpra-se. Paranaíta - MT, 03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-43.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000134-43.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: ADEMIR 

FABRICIO REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença o acordo 

efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, 

b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-16.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000097-16.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: CLEONICE 

LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença o acordo 

efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, 

b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-70.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAKEO NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSNI DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000171-70.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: RENATO 

TAKEO NISHIMUTA REQUERIDO: REQUERIDO: JOSNI DA ROCHA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 224-35.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingridy Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Almeida Dagostino, Municipio de Pedra 

Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lopes da Silva Martins 

- OAB:15.518-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Paes - 

OAB:9298, Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB:10.085, 

Procurador(a) Geral do Município de Pedra Preta/MT - OAB:, 

Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais 

decorrente de erro médico, ajuizada por Ingridy Rodrigues dos Santos em 

desfavor de André Almeida Dagostinho e Município de Pedra Preta, todos 

devidamente qualificados nos autos.Pois bem.Em detida análise os autos, 

chamo o feito a ordem para revogar em parte o despacho proferido às fls. 

170, deferindo a prova pericial requerida pela parte autora às fls. 164, com 

o fito de evitar uma eventual nulidade processual por cerceamento de 

defesa, eis que no presente caso onde se apura a responsabilidade civil 

por erro médico é imprescindível a realização da perícia.Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE 

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO E O EVENTO DANOSO – 

PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ÚTIL E REQUERIDA PELAS PARTES – 

JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RECURSOS DAS 1ª E 2ª 

APELANTES CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DA 3ª APELANTE 

PREJUDICADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 454 Nr: 20-84.1996.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo A. de Vitto Júnior - 

OAB:128.748/SP, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Jesus Silva - 

OAB:23072/GO, Alessandro Dias Mizael - OAB:18171/GO, Aline 

Paniago M. Santos - OAB:18.380/MT, Florentino Luiz Ferreira - 

OAB:11932/GO

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por Geralda Gomes de 

Meira em face de Expresso São Luiz Ltda, devidamente qualificados nos 

autos.

A parte executado peticionou às fls. 959, informando que efetuou o 

pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.
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Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a retirada da restrição da penhora do veículo de fls. 911.

Desta feita, determino a liberação do dinheiro depositado nos autos em 

favor da parte autora.

Sem honorários advocatícios, custas se existente a cargo da parte 

executada.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45402 Nr: 1172-40.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:MT 20487/O

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53419 Nr: 275-41.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miracy Oliveira Silva, Julian Ives Oliveira dos 

Santos - menor, Juliane Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S.I de 

Almeida - OAB:7355-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10604/O, 

Fabio Moreira Pereira - OAB:9405, Kalynca Silva Inez de Almeida - 

OAB:MT/15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I de 

Almeida - OAB:7355-A/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405, Isabelly 

Furtado - OAB:21705/B, Kalynca Silva Inez de Almeida - 

OAB:MT/15.598

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 27 e 31.

Cite-se a parte requerida MIRACY OLIVEIRA SILVA no endereço: Rua 

Sete, n.º 620, Centro, Município de Matupa-MT, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte requerida 

considerada revel.

Após, decorrido o prazo da requerida, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58565 Nr: 2288-13.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Vilas Boas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Danilo Bessa Santos - OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 2619-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:21712/O, 

Welson Gaiva Marino - OAB:14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17427 Nr: 391-57.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de saúde e 

Endemias de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial.Em consequência, condeno os requerentes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba 

honorária sucumbencial, que fixo em 10% sob o valor da condenação e o 

valor econômico obtido na sentença, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18363 Nr: 1331-22.2010.811.0022

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Miguel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sérgio Alves, Nilde Nogueira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na ação de imissão da posse e, por consequência 

aos fundamentos mencionados JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na reconvenção, declarando nulo o contrato de compromisso 

de compra e venda pactuado pelas partes, conforme fls.22-23.Em 

consequência, condeno o requerente/reconvindo ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como da verba honorária 

sucumbencial, que fixo em 15% sob o valor da condenação e o valor 
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econômico obtido na sentença, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Ademais, ante os serviços prestados nos autos pelo 

advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio conforme fls.124, 

arbitro os honorários advocatícios em 2 (duas) URH, a serem suportadas 

pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva certidão. Transitada 

em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40099 Nr: 1579-51.2011.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Gomes de Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Jesus Silva - 

OAB:23072/GO, Alessandro Dias Mizael - OAB:18171/GO, Florentino 

Luiz Ferreira - OAB:11932/GO

 Vistos etc.

Ante a concordância de ambas as partes com relação ao laudo pericial em 

petições de fls. 305/306 e 325/326 e, por não haver qualquer impugnação, 

homologo o cálculo pericial de fls. 290/302.

Expeça-se o alvará para levantamento dos honorários periciais em favor 

do perito.

Determino o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença com a 

retificação da autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Defiro pleito da parte exequente de fls. 305/306, mantendo a penhora do 

veículo realizada nos autos principais n.º 454 em apenso às fls. 911 via 

Sistema Renajud.

Tendo em vista que a parte requerida apesar de intimada por várias vezes 

para constituir o capital, manteve-se inerte sem o cumprimento da ordem 

judicial até a presente data, desta feita, determino restrição de bens 

imóveis via Sistema CNIB, possivelmente encontrados, e propriedades da 

requerida para a efetivação da medida, conforme preceitua o artigo 533, 

§1º, do Código de Processo Civil.

DETERMINO desde já, a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados em Juízo, em favor da autora, devendo esta informar 

a sua conta bancária para o depósito.

Determino ainda, à parte requerida que os depósitos futuros sejam 

realizados diretamente na conta bancária informada pela parte autora às 

fls. 306-v, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pensão 

depositada em juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 214-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 70.

Proceda-se a unificação da pena do apenado e após, expeça-se o 

mandado de prisão do reeducando para o início do cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43335 Nr: 1552-97.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Enio Luiz Polga, E 

L Polga ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual com relação ao requerido Município de Pedra Preta-MT, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias,  arquive-se,  com as caute las 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2077-45.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Melo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Ante a ausência do defensor nomeado do réu, nomeio para 

acompanhar o ato Dr. Gilberto Machado Custódio. Dou por encerrada a 

presente instrução. Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

defesa, sucessivamente, para apresentar os memoriais finais no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 710-15.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Vicente Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc. Diante das informações acima, redesigno o ato para o dia 

13/06/2018, às 16h. Intimem-se todos para o comparecimento. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43781 Nr: 1891-56.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC, CJC, SCdM, LMC, AMdO, MJMC, BMC, 

LMC, JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:MT/15.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação declaratória de união estável post mortem interposta por 

Nilson Oliveira Amorim, em face de Dorvalina Mendonça Chagas, Cacildo 

Jacob Chagas, Luzia Mendonça Chagas, Amélia Mendonça de Oliveira, 

Sebastião Chagas de Mendonça, Maria José Mendonça Chagas, Benedito 

Mendonça Chagas, José Mendonça Jacob e Leopoldina Mendonça 

Chagas, qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação (fls. 66) as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao reconhecimento da união estável havida entre o requerente 

Nilson Oliveira Amorim e Dorvalina Mendonça Chagas pelo período de 10 

(dez) anos, requerendo a homologação do acordo, os quais desistiram do 
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prazo recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas às fls.66 dos autos do 

processo.

Sem custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 461-69.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Rodrigues Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, chamo o feito a ordem para retificar a parte final da 

decisão proferida às fls. 134 com relação a expedição do RPV.

Caso não haja impugnação à execução, considerando que o valor do 

crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1083 Nr: 110-92.1996.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Honório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): José Honório da Silva Filiação: Honório Sebastião da 

Silva e Antonia Batista da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Bairro Verde 

Vale, Bairro: Grilo, Cidade: Pedra Preta-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU JOSÉ HONÓRIO DA SILVA acima 

qualificado para comparecer à SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI, no dia 09 de março de 2018 às 09:00 no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

verificou-se a não intimação do réu para o comparecimento à Sessão de 

Julgamento na data designada, via edital. Desta feita, chamo o feito à 

ordem. Consta dos autos que o réu se encontra em lugar incerto e não 

sabido desde a instrução processual, possuindo mandado de prisão 

preventiva expedido contra a sua pessoa, sendo, inclusive, intimado por 

edital da decisão de pronuncia. O nosso ordenamento jurídico, atualmente, 

após a reforma da Lei 11.689/2008, apregoa a desnecessidade da 

presença do réu solto na Sessão de Julgamento, desde que regularmente 

intimado, senão vejamos:

“Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.” (grifo nosso)

Esta ressalva da regularidade da intimação do réu solto para tomar ciência 

da data designada da Sessão de Julgamento consubstancia-se nos 

princípios constitucionais do devido processo legal, na ampla defesa e no 

contraditório. E mais, tratando-se de crimes de competência do Tribunal do 

Júri, o exercício da defesa é realizado de forma mais aguda, em sua 

plenitude, senão vejamos: “Art. 5º. (...) XXXVIII – é reconhecida a 

instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a 

plenitude de defesa; (...) LIV – ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 

Vê-se que, apesar da Lei Processual Penal permitir a realização da 

Sessão de Julgamento sem a presença do réu, ela o faz com a ressalva 

de que este deve ser regularmente intimado da data de sua designação 

para o comparecimento, podendo exercer sua defesa de forma plena. Na 

presente ação, o réu, como já explicitado acima, não foi intimado via edital 

da sessão do tribunal do júri designada.

Neste caso, em que o réu não foi localizado, sua intimação dar-se-á por 

edital, utilizando-se, analogicamente, o disposto nos artigos 431 e 420, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Por tudo aqui 

exposto, redesigno a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o 

dia 09 de março de 2018, às 09h00min. Proceda-se a intimação do réu, por 

edital, para o comparecimento na Sessão de Julgamento na data 

redesignada. Intimem-se os jurados.

Ciência ao Ministério Público e a defesa. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Nome do Servidor (digitador):Maria José Dias Lários

Portaria:Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1083 Nr: 110-92.1996.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Honório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDRA PRETA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Márcio Rogério Martins, Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, na sessão ordinária, com início previsto para o dia 09/03/2018 às 

09:00 horas, ficando, contudo, sujeita a modificações posteriores em 

virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

09/03/2018

Processo nº. 110-92.1996.811.0022 - código: 1083

 Autor: Justiça Pública

Réu: José Honório da Silva

Eu, Sueli de Oliveira Barbosa, que o digitei.

Pedra Preta - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 1103-76.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otica Cientifica, Fernanda Mikaele Ferreira 

Belem, Antonio Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11.323/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, com análise 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, ratificando a tutela de urgência outrora concedida, para o fim de 

condenar os requeridos à obrigação de não fazer consistente no dever de 

abstenção do uso de equipamentos, de realização de exames de acuidade 

visual, aviar óculos ou lentes de grau, realizar consultas, manusear 

aparelhos sem prescrição médica ou praticar quaisquer atos privativos de 

médico oftalmologista, bem ainda fica suspensa qualquer propaganda em 

rádio, televisão ou outro meio de comunicação em massa, da atividade 

especificada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 e apreensão do 

aparelho, com o consequente perdimento do objeto.Deixo de condenar os 

requeridos em honorários advocatícios vez que a presente ação foi 

proposta pelo Ministério Público. Contudo, em razão da sucumbência, os 

requeridos arcarão com custas e despesas processuais.Após, adotadas 

as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16808 Nr: 1475-30.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, chamo o feito a ordem para retificar a parte final da 

decisão proferida às fls. 144/145 com relação a expedição do RPV.

Caso não haja impugnação à execução, com relação ao crédito da autora, 

considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino que seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 

8º da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16429 Nr: 1105-51.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Divino de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, chamo o feito a ordem para retificar a parte final da 

decisão proferida às fls. 146/147 com relação a expedição do RPV.

Não verificando qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito apresentado às fls. 130-v, homologo-o.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16623 Nr: 1310-80.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Mendonça Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT

 Vistos etc.

 Analisando os autos, chamo o feito a ordem para retificar a parte final da 

decisão proferida às fls. 125 com relação a expedição do RPV.

Caso não haja impugnação à execução, considerando que o valor do 

crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 226-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Heller Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458

 Vistos etc.

Intimem-se as partes requeridas para se manifestar acerca da petição de 

desistência formulado pela parte autora às fls. 581/582, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1576-86.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Madeira Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

da requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1576-86.2017.811.0022
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 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Madeira Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa da 

requerida, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-80.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAYURI HUKUHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA 

APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- MT13068/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que no 

prazo legal manifestar nos presentes autos" Impulsionamento por Certidão 

- Atos Ordinatórios Por determinação do MM. Juiz de Direito desta 

Comarca - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dr Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 

13068/MT, para promover a defesa do requerente, no prazo legal. Fone da 

Requerente: 66-99670-6935. Processo: 1000075-80.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 7.665,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: BRUNA 

SAYURI HUKUHI Parte Ré: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-08.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO GONCALVES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 5 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, no prazo de 05 dias, requerer o que entender 

de direito. Processo: 8010059-08.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 

27.300,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte 

Autora: EXEQUENTE: LORIVALDO GONÇALVES DE CASTRO Parte 

Executado: BANCO DO BRASIL S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 005/18

A Doutora KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, 

da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E:

 Nomear a Senhorita NATHALIA GAÍVA SILVA, no cargo, em comissão, de 

Assessor de Gabinete II, símbolo PDA-CNE-VIII, da Dra. Kátia Rodrigues 

Oliveira, Juíza de Direito da Comarca de Poconé/MT, a partir da assinatura 

do Termo de Posse e Exercício , que deverá ser editado e assinado após 

a publicação desta.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Poconé, 05 de fevereiro de 2016.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito - Diretora

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147094 Nr: 7573-32.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ECELIZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 919-68.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pedro de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 2836-88.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE ARRUDA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 Intimar para no prazo legal impugnar os embargos d ref.63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 103486 Nr: 2953-79.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vituriano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.53

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110918 Nr: 1847-48.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Caetano de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150557 Nr: 470-37.2018.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudce Fatima Dorileo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Falcão Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150557

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

proposta por RUDCE FATIMA DORILEO VIEIRA em face de sua mãe ISA 

FALCÃO DORILEO.

Narra a requerente que é filha da requerida, que atualmente sofre com 

uma doença a qual deixou a Sra. Isa incapacitada para a vida 

independente.

 Afirma ainda que a doença da mãe é incurável e se encontra em estado 

avançado.

 Assim, requer em sede de tutela de urgência o deferimento da curatela 

provisória para que possa representa-lo nos atos da vida civil.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Presentes os requisitos do artigo 300 1º e 2º, do CPC, uma vez que é 

necessária a proteção preventiva da pessoa e dos bens do interditando, 

haja vista que possui enfermidade grave.

Entrementes, alega que o interditado não tem condições físicas ou 

psicológicas de cuidar de gerir a própria vida, sendo a filha quem o auxilia 

diariamente.

Motivo pelo qual NOMEIO curador(a) provisório pessoa da(o) requerente.

Cite-se e intime-se o interditando para a entrevista, que designo para o dia 

22 de março de 2018, às 17h00min, nos termos do art. art.751, CPC.

Após a audiência de entrevista, o interditando deverá impugnar o pedido 

em 15 (quinze) dias (art.752, CPC).

Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo(a) interditando(a) 

ou qualquer parente sucessível para impugnar o pedido (§ 2º do art.752, 

CPC), nomeio Curador para o exercício de tal mister a Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58541 Nr: 1269-61.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseval dos Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.119

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 2396-29.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98874 Nr: 1414-78.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto Couto Maciel - 

OAB:513/DF, Daniel França Silva - OAB:17826-A/MT

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107322 Nr: 930-29.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipia Gonçalves Neto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.63

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 1625-80.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Gomes de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Intimar advogado do acusado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113087 Nr: 2426-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.59

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115991 Nr: 3234-98.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Pinto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagoto- 

Procuradora Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Poconé, ___/___/2017.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 284-14.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.D.D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 CITAR o Embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 CPC/2015) 

constando as advertências dos arts. 307 e 334 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 173-40.2012.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEG, JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que a última manifestação da 

parte autora foi em 2015, sendo que os autos se encontram paralisados 

há mais de 09 (nove) meses, carecendo de impulsionamento da parte 

autora.

Consoante certidão de fl. 91, a parte autora apesar de devidamente 

intimada não se manifestou nos autos.

 Instado a manifestar, o IRMP opinou pela extinção do feito ante ao 

desinteresse da autora no prosseguimento da demanda.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 30 (trinta) dias, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Ciência ao IRMP.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 284-14.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.D.D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Terceiro c/c Pedido Liminar de Antecipação 

proposta por A.D.D. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP em face de BMC 

HYUNDAI S/A.

Sustenta o embargante que, em ação de execução, na qual o embargado 

é exequente, foi deferida penhora dos bens da empresa CHB Locações 

Serviços e Comércio Ltda.

A ação principal tramita na 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

A busca e apreensão de tantos bens suficientes para saldar a execução 

foi deprecada para a comarca de Poconé.

Argumenta o embargante que na ocasião do cumprimento da ordem de 

busca e apreensão o oficial de justiça teria apreendido bens que não são 

de propriedade do executado, CHB Locações Serviços e Comércio Ltda.

Neste interim, requer a concessão da tutela antecipada para anular a 

penhora dos bens elencados na inicial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, insta salientar que os Embargos de Terceiro adotam as regras 

dos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil/2015.

Os Embargos de Terceiro tratam-se de uma ação de conhecimento, 

constitutiva negativa, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou 

propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente 

imposta em processo de que não faz parte, sobre os quais tenha direito 

incompatível com o ato constritivo.

 O embargante pretende obter a liberação, de bens ou direito 

indevidamente constrito, consoante artigo 674 do CPC, a saber:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Mais adiante, o artigo 678, do mesmo diploma processual, dispõe o 

seguinte: “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

No caso dos autos, o embargante se insurgiu contra penhora realizada 

sobre bens que afirma ser de sua propriedade, sendo que a ordem judicial 

determinava a constrição dos bens da executada, CHB Locações 

Serviços e Comércio Ltda, em ação diversa, para garantir a dívida do 

embargado.

 Da análise do feito, após minuciosa apreciação dos documentos juntados 

aos presentes embargos, verifico presentes os requisitos que autorizam o 

deferimento parcial do pleito.

Isso porque, o embargante não logrou êxito em comprovar a posse e/ou 

propriedade parte dos bens descritos na inicial.

Segue abaixo a descrição pormenorizada dos bens que embargante 

requer o desfazimento da penhora:

1) Escavadeira EC210, de suposta propriedade da Tornearia Laminaço 

Ltda: a nota fiscal juntada a exordial não apresenta número de série, 

motivo pelo qual, não é possível individualizar o bem, a fim de aferir se o 

objeto foi constrito pelo oficial de justiça. Aliado a isso, considerando 

tratar-se de bem de terceiro, apesar da autorização dada pelo §2º do art. 

677 do CPC, o qual prevê que o possuidor dos bens no momento da 

constrição, possa pleitear direito alheio, não há nos autos quaisquer 

documentos que atestem a posse da empresa A.D.D., considerando que a 

penhora foi realizada na sede da empresa AFGM, não há como presumir a 

posse do embargante. Saliento que, não consta nos autos contrato de 

locação entre o embargante e a Tornearia Laminaço Ltda capaz de 

comprovar a posse da empresa A.D.D. no momento da constrição.

2) Escavadeira 320 LC7, de suposta propriedade da embargante: o 

número de série indicado na nota fiscal constante no processo está 
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ilegível, razão pelo qual torna-se improvável a identificação do objeto. 

Aliado a isso, o item 10 da certidão do oficial de justiça de ref. 13 dos 

autos de código 149606, afirma que a escavadeira Hyundai 320 LC7 está 

com o número de série raspado, portanto, não há sequer como concluir se 

o bem foi penhorado pelo meirinho, ante a impossibilidade de 

individualização do bem.

3) Escavadeira identificada na inicial como NF 5449: a nota fiscal que o 

embargante afirma ser do objeto se encontra ilegível, não sendo possível 

constatar se trata-se do mesmo objeto penhorado pelo oficial de justiça no 

item 1 da certidão de ref. 13 dos autos de código 149606.

4) Trator de Esteira Shantui: o objeto não foi devidamente caracterizado 

pela petição do embargante, o qual apontou tão somente a marca do bem, 

uma vez que a nota fiscal indicada encontra-se ilegível, não sendo 

possível aferir o número de série. Aliado a isso, o item 8 da certidão do 

oficial de justiça de ref. 13 dos autos de código 149606, descreve que o 

número de série do veículo encontra-se raspado. Portanto, não há sequer 

como concluir se o bem alienado foi penhorado pelo meirinho, ante a 

impossibilidade de identificação do bem. Apesar da juntada de contrato de 

alienação fiduciária tendo como objeto o Trator de Esteira Shantui, não 

restou plenamente comprovada, ao menos em sede de cognição sumária a 

posse do embargante.

5) Pá-carregadeira HL 7575, de suposta propriedade da Transportadora 

RodoMath: apesar de haver na nota fiscal acostada a inicial o número de 

série do bem, sendo que o mesmo consta na certidão do oficial de justiça, 

bem como a autorização dada pelo §2º do art. 677 do CPC, o qual prevê 

que o possuidor dos bens no momento da constrição, possa pleitear 

direito alheio, não há nos autos quaisquer documentos que atestem a 

posse da empresa A.D.D., considerando que a penhora foi realizada na 

sede da empresa AFGM, não há como presumir a posse do embargante. 

Cumpre salientar que, não consta nos autos contrato de locação entre o 

embargante e a Transportadora RodoMath capaz de comprovar a posse 

da empresa A.D.D. no momento da penhora.

6) Trator de Esteira Shantui, de suposta propriedade da CHB 

Equipamentos: o objeto não foi devidamente caracterizado pela petição do 

embargante, o qual apontou tão somente a marca do bem. Ademais, 

apesar da autorização dada pelo §2º do art. 677 do CPC, o qual prevê que 

o possuidor dos bens no momento da constrição, possa pleitear direito 

alheio, não há nos autos quaisquer documentos que atestem a posse da 

empresa A.D.D., considerando que a penhora foi realizada na sede da 

empresa AFGM, não há como presumir a posse do embargante. Constato 

que não há nos autos contrato de locação entre o embargante e a CHB 

Equipamentos capaz de comprovar a posse da empresa A.D.D. no 

momento da penhora.

Ante a ausência de provas capazes de comprovar a posse e a 

propriedade dos bens acima descritos, o parcial deferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe.

No que tange aos demais bens, após análise minuciosa aos documentos 

juntados, verifico que a embargante logrou êxito em comprovar a 

propriedade e a posse de 04 bens.

Entretanto, em análise as notas fiscais juntadas para comprovar a 

propriedade dos bens, constata-se que a compra das máquinas foi feita 

após o ajuizamento da execução na comarca de São Paulo.

Dito isso, a fim de assegurar o direito do credor, ora embargado, 

verifica-se a necessidade da fixação de caução para a consequente 

desconstituição da penhora realizada, em consonância com o art. 678, 

parágrafo único do CPC:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do 

embargante uma vez que presentes os requisitos necessários, na forma 

dos arts. 677 e 678 do CPC, a fim de determinar a suspensão da medida 

constritiva aos seguintes bens descritos na certidão do oficial de justiça:

 - Uma Escavadeira Hunday CX 220 série HHKHZ614AC001202.

- Uma Escavadeira Hunday HL LC-9S série HHKHZ614AC0001345.

- Uma Pá Carregadeira Hunday HL 760 série HHKHLL05CD0000178.

- Uma Escavadeira Hunday 380 série HHKHZA04VC0000151.

CONDICIONO o cumprimento da liminar ao oferecimento de caução idôneo 

pela parte embargante, devendo esta garantir o valor integral dos bens 

acima descritos.

Oferecida a caução, lavre-se o respectivo termo.

Cite-se o embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 CPC/2015) 

constando as advertências dos arts. 307 e 334 do CPC/2015.

Proceda-se a Secretaria da Vara o apensamento aos autos de código 

149606.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44663 Nr: 1086-27.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Romualdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora Federal - OAB:13201/MT

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 423-44.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Gomes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118466 Nr: 608-72.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cassio de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120936 Nr: 1262-59.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia de Souza Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 5079-97.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Luis Rezende de Aquino, Juízo de Direito da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Grande - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco Garcia Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - 

OAB:2162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014771-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014772-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NANDI MARCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014773-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANGELO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014774-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIMARE LOURENCA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017123-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 05. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017965-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ 0017965-65.2016.811.0028 Polo Ativo: LUCELMA 

LUZIA DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA S/A Vistos, Trata-se de ação 

de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais 

com pedido de tutela antecipada proposta por LUCELMA LUZIA DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Requer a autora, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 
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se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 ? Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 ? 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 ? Após as 

providências, CITE-SE a Requerida a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, o Requerido tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? 

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 

1.060/50. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

6 ? INTIMEM-SE. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012443-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012586-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos termo de renúncia dos demais herdeiros ou termo 

de cessão de direitos hereditários, desde que por instrumento público, sob 

pena de extinção por ilegitimidade e arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016160-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016160-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVALDINO GUILHERMINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por IVALDINO GUILHERMINO DE ALMEIDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

requerente, juntou documento datado de 15/03/2017, manifestando pela 

desistência do processo (Id 8578810). Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, à secretaria para as devidas providencias. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014367-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0014367-69.2017.811.0028 Polo Ativo: THALINE MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA S/A DESPACHO VISTOS, 

Considerando que os documentos juntados a petição inicial não se 

referem aos fatos narrados na mesma,intime-se o autor para emendar a 

exordial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

a fim de que regularize o cadastro da ação, bem como proceda a juntada 

dos documentos correspondentes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012548-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILDES DE FATIMA LEITE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010838-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010838-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VICENTE FALCAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8519730, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono das partes. Consta comprovante de 

pagamento realizado em 30/03/2017 - Id 8519736. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 
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apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-90.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LOURENCO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista ser 

analfabeto. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-82.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AQUINO NUNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

HANNA SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Contra Companhia de Energia Elétrica por Queima de Aparelho proposta 

por ANTONIO DE AQUINO NUNES FILHO em face de ENERGISA. 

Dispensados maiores esclarecimentos na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Da 

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial ? Necessidade de 

Produção de Prova Pericial Técnica Aduz a parte reclamada acerca da 

necessidade de prova pericial, a fim de que seja constatada a real causa 

para a queima do aparelho, bem como quantificar eventuais danos, e que 

o Juizado Especial não é competente para julgar demandas que 

necessitem de provas complexas. Pois bem, a preliminar 

deincompetênciadoJuizadoEspecialdeve serafastada, porquanto não cuida 

o feito de demandar complexidade na solução, sendo a prova técnica 

desnecessária à equação da lide. A versão trazida pela parte reclamante 

mostra-se verossímil e encontra lastro nos documentos acostados à 

exordial, consistentes em laudos e orçamentos referentes ao conserto do 

aparelho televisor danificado. Configurado, ademais, o nexo causal entre a 

sobrecarga da rede de energia elétrica e a queima dos aparelhos. No 

mesmo norte, tem-se que a responsabilidade da empresa requerida é 

objetiva, independente, pois, de culpa, na forma do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A reclamada responde pelos danos causados aos 

eletrodomésticos de seus usuários, salvo se demonstrar a ocorrência de 

fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se 

verificou. No caso em exame, verifico que as provas produzidas no 

processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se 

trata de matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade 

alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência deste Juizado Especial Cível para a causa. Do Mérito No que 

concerne ao dano material, tenho que merece guarida, pois o conjunto 

probatório aponta a responsabilidade da reclamada (art. 373, inciso I, do 

CPC/2015). Com efeito, o art. 927 do Código Civil de 2002 diz que: Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Ademais, deve o dano ser certo, sendo, absolutamente necessária a 

comprovação do dano efetivamente suportado, não podendo trabalhar 

com simples hipóteses, o que a parte requerente logrou êxito em 

comprovar. Os laudos técnicos que acompanham a exordial atestam que o 

dano causado ao aparelho televisor foi causado por oscilação de energia, 

laudos estes elaborados por terceiros (assistência técnica). No que 

concerne a alegação da parte requerida, quanto a ausência de 

deterioração da placa de fonte, nos termos da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL ? Agência Nacional de Energia Elétrica, a mesma prevê o seguinte 

procedimento: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, 

a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção ? TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. 

Portanto, ante a comunicação feita pelo PROCON, deixou a empresa 

reclamada de agir com o zelo e cautela que orienta a Resolução, podendo 

ter ingressado a lide já com as provas periciais produzidas a fim de 

desconstituir ou não seu dever de indenizar. Não permite o ordenamento 

consumerista prejudicar o consumidor em razão da displicência da 

empresa reclamada. Ademais,documentação unilateral deve ser recebida 

com ressalva, ante a parcialidade do documento. Assim, demonstrado o 

dano consoante exige o ordenamento jurídico e através dos documentos 

juntados a exordial, aliado a responsabilidade objetiva da reclamada, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor, o ressarcimento ao 

reclamante é medida que se impõe. Com tais considerações, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL a fim de CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR ao reclamante a 

quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% (um por cento, 

sob pena de pagamento de multa de 10% do valor da condenação, nos 

termos do art. 523, §1º do CPC/2015 c/c enunciado nº 105 do FONAJE, 

sendo que o depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do 

Enunciado nº 106 do FONAJE. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. P.R.I. C. Após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-51.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 0010516-39.2015.811.0045 Polo Ativo: 

DULCINEIA DA COSTA CAMPOS Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido 

Liminar, proposta por DULCINEIA DA COSTA CAMPOS em face da 

TELEFONIA BRASIL S/A MOVEL. Anote-se que, na espécie, o nexo causal 

está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 
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documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que não foi 

devidamente comprovado pela reclamada a contratação do serviço pela 

parte autora, não há provas nos autos acerca dos de possíveis planos 

contratados, demonstrando o desconhecimento do requerente quando a 

operação feita em seu nome. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada da obrigação de 

declarar inexistência de débito do autor em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte reclamante possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Desta forma, a pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do 

nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito enseja a 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 26.01.2015, vislumbra-se nos autos (ref. 01) outro registro 

datado em 25.09.2013, meses antes da inserção do débito em discussão 

nos presentes autos, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o reclamante não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. Com tais considerações, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR tornando 

definitivo para que a parte reclamada providencie a exclusão do nome do 

reclamante no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

declarar inexistência de débito. Em se tratando de obrigação de fazer, 

FIXA-SE multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) a teor que dispõe o 

artigo 536, §1º, do CPC/2015. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao 

arquivo com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016450-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ANTONIA MODESTO BOSCARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT0017994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0016450-92.2016.811.0028 Polo 

Ativo: VANIA ANTONIA MODESTO Polo Passivo: ROBERTO ANTONIO VAZ 

GUIMARÃES Vistos, Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por 

VANIA ANTONIA MODESTO, devidamente qualificada nos autos em face 

de ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, igualmente qualificado. 

Pretende a embargante com a presente ação preservar a posse da 

propriedade objeto da penhora nos autos em que o embargado promove 

em face de Carlos Marques do Amaral. Sustenta ainda que adquiriu a 

propriedade rural de 71 hectares e 5.856m2de terras pastais e lavradias 

do imóvel denominado Fazenda Piranema, neste município em 24.08.2011 

pela embargante e seu esposo, conforme escritura anexa. Relata ainda 

que o imóvel fora adquirido de boa fé e, desse modo, sendo ainda 

devidamente registrado na data de 24.08.2011. Por fim, alega a 

embargante que sendo possuidora de boa fé, postula liminar para 

manutenção da posse no imóvel objeto da lide. Em síntese, o relato. De 

início, verifica-se que o presente procedimento se esbarra na vedação do 

artigo 3º, I e IV da Lei n. 9.099/95,in verbis: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) IV - as 

ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado 

no inciso I deste artigo. Desta forma, o valor da causa, como forma de 

balizamento da competência dos Juizados Especiais, deve corresponder 

ao benefício econômico almejado, que no caso corresponde ao valor do 

imóvel, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), aquém do teto fixado 

pela sobredita Lei. Ademais, apesar da presente demanda ter nomeação 

de ?Embargos de Terceiros?, o que pretende na verdade a autora é a 

proteção de sua suposta posse. Portanto, diante de tais fatos, outro 

caminho não há se não o reconhecimento da incompetência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar a demanda de nítida natureza 

possessória, devendo ser observado o procedimento especial das ações 

possessórias estabelecidos no Código de Processo Civil, aliado ao fato de 

o imóvel possuir valor excedente a 40 (quarenta) salários mínimos. Ante 

de todo o exposto, de ofício,JULGOEXTINTOo processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c §1º, do artigo 64 

do CPC. ISENTA-SE do pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, com fundamento no 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Negatória de Débito c/c Danos Morais 

e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por SILVINA 

GONÇALVES DA SILVA em face EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA ? ELETROKASA. A parte requerente, devidamente intimada através 

de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013830-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THANARA CRISTINA SILVA NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013830-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: THANARA CRISTINA SILVA 

NEGREIRO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte requerente, através de seu 

advogado, juntou pedido de desistência e extinção do feito – Id 8569479. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 
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providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE JESUS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010509-59.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELZA DE JESUS DA COSTA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, proposta por ELZA DE JESUS DA COSTA, em face da OI S/A. Da 

inépcia da petição inicial, a parte requerida alega que não foi juntado 

documento primordial para comprovar as alegações. Esta alegação não 

deve ser acolhida tendo em vista que a requerente alega desconhecer o 

débito. Não afirma que possui relação contratual com a requerida. 

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja 

vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, R$ 107,67 – 

contrato 5042929246 inserida em 27/10/2010. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Apenas justifica que o débito é licito, pois foi originado pela linha telefônica 

fixa n. 65 3345-1523. Que foi retirado de uso pela inadimplência. Na 

contestação apresentada foram trazidas apenas telas computadorizadas 

que não possuem valor de prova judicial, por se tratar de prova unilateral. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência dos 

débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados ao autor em razão 

da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelos 

débitos em discussão, justificando a manutenção da medida liminar 

deferida e responsabilização da requerida. De outro norte, quem se vê 

incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de 

mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir 

que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo 

social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, 

passível de reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos R$ 107,67 (cento e sete reais e 

sessenta e sete centavos) referente contrato 5042929246; bem como 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente do cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito; b) CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015836-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SABINA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015836-87.2016.811.0028 Polo Ativo: IVETE SABRINA ROSA DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo extrajudicial em 11.11.2016 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo conforme mov. 11. ANTE O 

EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017700-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0017700-63.2016.811.0028 Polo Ativo: FERNANDO GUIMARAES ARAUJO 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9099/95. I ? Fundamentação Em consulta no Sistema PROJUDI 

constatou-se a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, 

pedido e causa de pedir, com a ação proposta de n. 

8016491-20.2016.811.0028 distribuída em 01/06/2016 às 13h42min, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

LITISPENDÊNCIA. Certo é que, a teor do que dispõe o art. 337, VI, §§ 2º e 

3º do NCPC, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se 

configura a litispendência, quando se repete ação, que está em curso. 

Aliás, estabelece o art. 485, V, do NCPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do NCPC), que o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir 

(próxima e remota) e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer 

a litispendência. II ? Dispositivo ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da litispendência e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos a M.Mª. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015839-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015839-42.2016.811.0028 Polo Ativo: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo extrajudicial em 09.01.2017 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo no mov. 11. ANTE O EXPOSTO 

HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas 

nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016995-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVAL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015841-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015841-12.2016.811.0028 Polo Ativo: MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo extrajudicial em 09.01.2017 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo no mov. 11. ANTE O EXPOSTO 

HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas 

nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016996-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CERILO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 
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rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015842-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015842-94.2016.811.0028 Polo Ativo: RITA DA COSTA MORAES Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo extrajudicial em 11.11.2016 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo no mov. 11. ANTE O EXPOSTO 

HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas 

nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015860-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PROENCA GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

0015860-18.2016.811.0028 Polo Ativo: MARIA JOSE PROENÇA GAIVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Tendo em vista acordo homologado, bem como juntada de 

comprovante de pagamento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necssário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015860-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PROENCA GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, conforme 

instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a fim de que 

seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017128-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 11. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE AMORIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017137-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017121-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017116-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIO AMORIM DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017118-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017117-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CYRILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016048-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENCIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019198-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KETLLYN CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015870-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINY REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015870-62.2016.811.0028 Polo Ativo: DANIELE CRISTINY REZENDE Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo na extrajudicial em 22.12.2016 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo conforme mov. 11. ANTE O 

EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016050-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017704-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE INTIMAÇÃO POCONÉ , 5 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 8017704-61.2016.8.11.0028 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUTEMBERG 

EUBANK DE ARRUDA - MT0003009A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017990-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 08. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016343-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IDAIL PERIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011517-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015952-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, conforme 

instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a fim de que 

seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015954-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, conforme 

instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a fim de que 

seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-04.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ PROCESSO N. 8010545-04.2015.8.11.0028 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A 

MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CINCO 

DIAS. SEBASTIAO PADILHA DE MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018112-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOAO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS EM CORREIÇÃO, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9099/95. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, 

conforme instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a 

fim de que seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015807-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015780-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO MESAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Visto etc, Homologo nos termos da minuta. PRI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018063-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARCOS MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 10. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017721-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZE MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 12. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013533-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE SECUNDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista 

ser analfabeto. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010556-33.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 09, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 

casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 02 de junho do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018161-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDETE CRUZ DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0018161-35.2016.811.0028 Polo Ativo: CLAUDETE CRUZ DO CARMO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista o acordo extrajudicial entabulado entre as 

partes, conforme instrumento acostado aos autos. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao M.M. Juíz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018161-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE CRUZ DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Homologo nos termos da minuta. P.R.I.C

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016160-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016160-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVALDINO GUILHERMINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por IVALDINO GUILHERMINO DE ALMEIDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

requerente, juntou documento datado de 15/03/2017, manifestando pela 

desistência do processo (Id 8578810). Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, à secretaria para as devidas providencias. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010838-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010838-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VICENTE FALCAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8519730, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono das partes. Consta comprovante de 

pagamento realizado em 30/03/2017 - Id 8519736. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011115-19.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ZITA XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ZITA XAVIER DA SILVA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte autora que o reclamado seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Pois 

bem. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que 

se trata de relação de consumo, uma vez que a parte autora e o requerido 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do 

art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 
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de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

reclamante afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos os CORREIOS, LOTÉRICA, 

TELEFONE E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por 

JACKSON SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso 

especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: 

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Agência do 

Banco do Brasil do Município de Riachão do Dantas vítima de assalto 

perpetrado mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no 

atendimento dos clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta 

legítima e que se pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do 

atendimento que encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 

2932/2002 do Banco Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos 

morais inexistentes. Atividades bancárias supridas pelos correspondentes 

bancários. Fatos declinados que s e consubstanciam em meros 

aborrecimentos. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A 

conduta adotada pela instituição financeira após sofrer assalto perpetrado 

mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus 

serviços a transações que não envolvessem fluxo de numerário em 

espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em 

que visava à segurança dos seus correntistas e usuários, encontrando 

respaldo no art.6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do 

Brasil.2 - Inexistência de prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, 

pois apesar da limitação no atendimento bancário, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existentes na cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, bem como dos serviços disponibilizados na Internet 

e através da Central de Atendimento via telefônica. 3 - Não preenchimento 

dos requisitos necessários à configuração da responsabilização civil que 

impõe a manutenção da sentença. Nas razões do recurso especial, 

aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao 

disposto nos arts. 5º, inciso X, da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 

186 do CC. Alega, em síntese, que o recorrido não apresentou qualquer 

prova que autorizasse a instituição financeira a negar a prestação de 

serviços ao recorrente por mais de 220 dias. Defende tratar-se de 

negatória do serviço e também falha em sua prestação, caracterizando, 

assim, dano moral. E continua: É nítido o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que está caracterizada a obrigação de indenizar por dano 

moral quando a negatória ou má prestação de serviços bancários ao 

recorrente ocorre, porque acarreta sim o constrangimento ao recorrente 

pela instituição bancaria. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se 

que na via especial não cabe a análise deafronta a dispositivo 

constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. Nesse sentido 

os seguintes precedentes: EDcl no REsp 680.385/RS, Rel. Ministro 

BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 1043700/TO, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 977.900/PR, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao não reconhecer a 

existência de danos morais, o Tribunal local assim consignou: Destarte, é 

incontroverso que a instituição financeira demandada foi vítima de assalto 

com detonação de explosivos em 04.12.2015, na agência do município de 

Riachão do Dantas, fato que danificou a estrutura física do prédio, 

ocasionando a limitação no atendimento da agência bancária ante a 

ausência de equipamentos de segurança, a exemplo da porta giratória. 

Nessa perspectiva, tal conduta adotada pela instituição financeira, de 

restringir seus serviços a transações que não envolvessem fluxo de 

numerário em espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, 

na medida em que visava à segurança dos seus correntistas e usuários. 

Inclusive, a suspensão das atividades da agência bancária, em casos 

como o declinado nos autos, está respaldada no art. 6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos 

autos, restou demonstrado que o atendimento parcial das atividades 

bancárias foi suprida pelos correspondentes bancários José R. dos 

Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho, os quais estavam 

autorizados a efetuar transações financeiras, tais como a realização de 

saques, mitigando os incômodos sofridos pela população que se utilizava 

do referido banco. Assim, não obstante a agência bancária tenha 

permanecido durante 200 dias sem prestar, em sua integralidade, todos os 

serviços bancários que lhe são pertinentes, entendo que tal conduta não 

foi ilícita, pois visava a segurança de seus usuários. Da mesma forma, 

inexistente o alegado dano moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos 

autos, entretanto, tal dano também não foi comprovado. Ora, como já 

salientado, apesar da limitação no atendimento feito pela instituição 

bancária recorrida, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existes da cidade de Riachão do 

Dantas para realizar as demais transações bancárias, a exemplo de 

saques e pagamentos. Inclusive, necessário também ponderar que diante 

da informatização das atividades bancárias, o autor, correntista do Banco 

do Brasil e que tem discernimento meridiano, poderia ter se utilizado do 

vasto rol de serviços disponibilizados no site da instituição financeira 

(transferências, pagamentos, saldos, saques, aplicações, etc.) como, 

também, na Central de Atendimento, através do número gratuito de 

telefone disposto no verso do cartão acostado à fl. 19. Logo, o recorrente 

não necessitava ter se deslocado para uma cidade vizinha para acessar 

seu saldo e extrato bancário, pois eles poderiam ter sido adquiridos na 

comodidade do seu próprio lar, com uma simples ligação telefônica. Nessa 

ordem de ideias, entendo que os fatos narrados pelo apelante, no máximo, 

causaram-lhe meros aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por 

danos morais: [...]. Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil da instituição 

financeira não restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual 

mantenho a sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no 

exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria 

havido falha na prestação do serviço bancário, não reconhecendo o 

alegado dano moral; portanto, reverter esta conclusão demandaria o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em 

recurso especial pela incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece 

destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que 

delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte autora tinha outros meios, extremante cômodos para 

realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone e on 

line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 
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hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do reclamado estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art.373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão a inicial, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011193-13.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA AFONSA PEREIRA 

CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA AFONSA PEREIRA CORREA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte autora que o 

reclamado seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Pois bem. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte autora e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

reclamante afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos os CORREIOS, LOTÉRICA, 

TELEFONE E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por 

JACKSON SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso 

especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: 

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Agência do 

Banco do Brasil do Município de Riachão do Dantas vítima de assalto 

perpetrado mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no 

atendimento dos clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta 

legítima e que se pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do 

atendimento que encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 

2932/2002 do Banco Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos 

morais inexistentes. Atividades bancárias supridas pelos correspondentes 

bancários. Fatos declinados que s e consubstanciam em meros 

aborrecimentos. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A 

conduta adotada pela instituição financeira após sofrer assalto perpetrado 

mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus 

serviços a transações que não envolvessem fluxo de numerário em 

espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em 

que visava à segurança dos seus correntistas e usuários, encontrando 

respaldo no art.6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do 

Brasil.2 - Inexistência de prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, 

pois apesar da limitação no atendimento bancário, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existentes na cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, bem como dos serviços disponibilizados na Internet 

e através da Central de Atendimento via telefônica. 3 - Não preenchimento 

dos requisitos necessários à configuração da responsabilização civil que 

impõe a manutenção da sentença. Nas razões do recurso especial, 

aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao 

disposto nos arts. 5º, inciso X, da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 

186 do CC. Alega, em síntese, que o recorrido não apresentou qualquer 

prova que autorizasse a instituição financeira a negar a prestação de 

serviços ao recorrente por mais de 220 dias. Defende tratar-se de 

negatória do serviço e também falha em sua prestação, caracterizando, 
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assim, dano moral. E continua: É nítido o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que está caracterizada a obrigação de indenizar por dano 

moral quando a negatória ou má prestação de serviços bancários ao 

recorrente ocorre, porque acarreta sim o constrangimento ao recorrente 

pela instituição bancaria. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se 

que na via especial não cabe a análise deafronta a dispositivo 

constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. Nesse sentido 

os seguintes precedentes: EDcl no REsp 680.385/RS, Rel. Ministro 

BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 1043700/TO, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 977.900/PR, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao não reconhecer a 

existência de danos morais, o Tribunal local assim consignou: Destarte, é 

incontroverso que a instituição financeira demandada foi vítima de assalto 

com detonação de explosivos em 04.12.2015, na agência do município de 

Riachão do Dantas, fato que danificou a estrutura física do prédio, 

ocasionando a limitação no atendimento da agência bancária ante a 

ausência de equipamentos de segurança, a exemplo da porta giratória. 

Nessa perspectiva, tal conduta adotada pela instituição financeira, de 

restringir seus serviços a transações que não envolvessem fluxo de 

numerário em espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, 

na medida em que visava à segurança dos seus correntistas e usuários. 

Inclusive, a suspensão das atividades da agência bancária, em casos 

como o declinado nos autos, está respaldada no art. 6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos 

autos, restou demonstrado que o atendimento parcial das atividades 

bancárias foi suprida pelos correspondentes bancários José R. dos 

Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho, os quais estavam 

autorizados a efetuar transações financeiras, tais como a realização de 

saques, mitigando os incômodos sofridos pela população que se utilizava 

do referido banco. Assim, não obstante a agência bancária tenha 

permanecido durante 200 dias sem prestar, em sua integralidade, todos os 

serviços bancários que lhe são pertinentes, entendo que tal conduta não 

foi ilícita, pois visava a segurança de seus usuários. Da mesma forma, 

inexistente o alegado dano moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos 

autos, entretanto, tal dano também não foi comprovado. Ora, como já 

salientado, apesar da limitação no atendimento feito pela instituição 

bancária recorrida, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existes da cidade de Riachão do 

Dantas para realizar as demais transações bancárias, a exemplo de 

saques e pagamentos. Inclusive, necessário também ponderar que diante 

da informatização das atividades bancárias, o autor, correntista do Banco 

do Brasil e que tem discernimento meridiano, poderia ter se utilizado do 

vasto rol de serviços disponibilizados no site da instituição financeira 

(transferências, pagamentos, saldos, saques, aplicações, etc.) como, 

também, na Central de Atendimento, através do número gratuito de 

telefone disposto no verso do cartão acostado à fl. 19. Logo, o recorrente 

não necessitava ter se deslocado para uma cidade vizinha para acessar 

seu saldo e extrato bancário, pois eles poderiam ter sido adquiridos na 

comodidade do seu próprio lar, com uma simples ligação telefônica. Nessa 

ordem de ideias, entendo que os fatos narrados pelo apelante, no máximo, 

causaram-lhe meros aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por 

danos morais: [...]. Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil da instituição 

financeira não restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual 

mantenho a sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no 

exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria 

havido falha na prestação do serviço bancário, não reconhecendo o 

alegado dano moral; portanto, reverter esta conclusão demandaria o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em 

recurso especial pela incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece 

destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que 

delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte autora tinha outros meios, extremante cômodos para 

realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone e on 

line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do reclamado estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art.373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão a inicial, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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EUFRAZIO LUIZ DE ALMEIDA, EVANIL GUILHERMINA MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido As partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos no Id 8514460, cujos valores serão depositados na 

conta da advogada das partes. Consta comprovante de pagamento 

realizado em 02/12/2016 - Id 8514473. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 010/2018 - DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei,

 RESOLVE:

 RETIFICAR a Portaria nº 00 5/2018-DF que exonerou a Srª KAMILA 

FERNANDES DOS SANTOS, para onde se lê:com efeitos a partir de 

23/01/2017 , leia-se: com efeitos a partir de 23/01/2018 .

 Publique-se e cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 05 de fevereiro de 2018

 Daniel de Sousa Campos

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82867 Nr: 4775-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Habilitação para Casamento->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Alencar de Oliveira, Luana Milhomem 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença proferida nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86324 Nr: 6991-36.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian de Oliveira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença proferida nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96734 Nr: 768-33.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Reis da Rocha, Claudio Paxepytygy Tapirepe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos 

valores pleiteado constitui matéria que demanda necessariamente a 

produção de prova pericial.

Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença.

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdênciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 Vistos em correição.

Considerando a pretérita data em que foi realizada a penhora nos autos, 

bem como o julgamento pela improcedência dos embargos (apenso cód. 

51534), intimem-se os executados para manifestação, em 10 dias, sobre o 

derradeiro pedido da parte exequente (fls. 96/101).

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos para sequência dos atos 

expropriatórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1549-41.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Gonçalves Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, nos termos do art. 112, da Lei n. 8.213/91, DEFIRO o 

pedido de habilitação no feito de ANTÔNIO LUIS BESERRA LINO e 

EZEQUIEL BESERRA LINO. Proceda à secretaria as alterações 

necessárias quanto ao polo ativo da presente demanda. Ao mesmo tempo, 

considerando o acima relatado, bem como levando em conta que o INSS, 

mesmo intimado, não se manifestou quanto ao cálculo de fls.194/195, 

HOMOLOGO-O e determino a expedição do competente RPV. Com a vinda 

do pagamento, expeça-se o competente alvará para liquidação. Após, 
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tornem conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68867 Nr: 2846-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, 

Klesia Coelho Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 Vistos em correição.

Considerando que a parte impetrante apresentou recurso de apelação, 

intimem-se os impetrados para, caso queira, oferecerem contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82789 Nr: 4734-38.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRANCIELE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos 

provisórios proposta por Franciele Silva Santos em desfavor de Nelson 

Ribeiro de Sousa, ambos já qualificados nos autos.

 À ref. 04, foi prolatada decisão liminar, arbitrando os alimentos gravídicos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, na mesma 

oportunidade foi designada audiência de conciliação.

 Na solenidade supra, as partes acordaram quando a realização de exame 

de DNA, saindo devidamente intimadas para o dia e hora para coleta do 

material (ref.31).

 Em seguida, a autora pugnou pela redesignação da data, haja vista seu 

estado puerperal (ref.34), o que foi deferido (ref.37), ficando o dia 05 de 

dezembro de 2017, para coleta do material.

 Ato contínuo, consta certidão do oficial de justiça informando que não foi 

possível intimar as partes para comparecimento em juízo, uma vez que não 

residem nos endereços constantes nos mandados (ref.41)

 Após, com vista dos autos, a Defensoria Pública pediu desistência do 

feito, haja vista as inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a 

requerente (ref. 52).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Considerando o interesse de menor, ciência ao MPE.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83695 Nr: 5307-76.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Silva Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais – com pedido de tutela antecipada por liminar proposta 

por JÉSSICA SILVA TORRES em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – CLARO TV, ambos qualificados nos autos.

À ref. 09, foi determinada a emenda a inicial, a fim de que a parte autora 

comprove a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, sob 

pena de extinção.

Ato contínuo, a parte autora apresentou emenda a inicial, contudo, a ação 

foi dirigida ao Juizado Especial Civil desta Comarca (ref.14). Em razão 

disso, foi determinada a redistribuição do feito ao mencionado juízo, 

conforme despacho de ref.16.

Após, o Gestor Judiciário assim certificou: “Certifico para os devidos fins, 

que em razão da parte autora ser assistida por advogado, e que a 

redistribuição será no PJE, este servidor fica impedido de fazer a 

redistribuição do Apollo para o PJE em processo que a parte autora possui 

advogado, ficando esse encargo por conta do próprio advogado da parte 

autora, visto que caso seja feito a redistribuição por este servidor e o 

causídico não tenha o token, o processo ficará desassistido de seu 

procurador. O referido é verdade e dou fé.” (ref.18).

 Em virtude do teor da certidão supra, foi determinada a intimação da 

requerente, por intermédio de seu advogado constituído para providências 

cabíveis, todavia, quedou-se inerte, conforme se depreende das refs. 20 

e 27.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora em informar nos autos o 

procedimento escolhido para o trâmite da presente demanda 

(procedimento comum ou juizado especial civil), sendo que este último 

dependia de ato do advogado constituído, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18395 Nr: 2225-81.2010.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Vistos em correição.

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 117/122 (ação 

principal - 6194), onde juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou (autos 18395) com o cálculo 

apresentado (fl. 90/92). Divergindo, somente, quanto aos valores 

atribuídos à multa.

É o breve relato.

Decido.

Compulsados os autos, observo que a multa foi imposta com a contagem a 

partir do momento da intimação da ré do teor da sentença prolatada nos 

presentes autos, o que ocorreu em 08/09/2009 (fl. 149 – autos 6194), 

sendo que o prazo para implantação do benefício era de 30 (trinta) dias, e 

o valor da multa no caso de descumprimento, foi fixado, a priori, no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, conforme fl.106 dos autos 6194.

 Contudo, às fls. 08/18, dos presentes autos (código 18395), o INSS 

apresentou Embargos à Execução, alegando excesso de execução, tão 

somente, quanto à multa aplicada, requerendo, por conseguinte, a 

exclusão da mencionada multa.

 Impugnação aos embargos às fls. 27/34.

Após, às fls. 35/37, foi proferida decisão acolhendo parcialmente os 

embargos da Autarquia ré, razão pela qual, FOI REDUZIDA a astreinte ao 

patamar de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso no caso de 

descumprimento da determinação judicial.

 Nota-se dos autos que o benefício foi implantado em 11/11/2009, 

consoante fl. 88. Logo, o valor devido pela multa são os 63 dias contados 
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de 08/09/2009 (data da intimação da sentença) a 11/11/2009 (data da 

implantação), a R$ 50,00 (cinquenta) reais por dia, totaliza o montante de 

R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

Desse modo, HOMOLOGO os cálculos de fls. 84/85 e 109 dos presentes 

autos, acolho os embargos à execução e determino a expedição do 

competente RPV sobre a verba principal, bem como, os valores 

apresentados pela autarquia referente à multa à fl.109 (valor de R$ 

3.150,00 três mil cento e cinquenta reais).

Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Vistos em correição.

Ponderando as argumentações da parte autora, defiro o pedido retro e 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 

2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do § 

4º, art. 455, do CPC/2015.

Às providências para a realização da solenidade, observando a 

atualização do cadastro dos patronos nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50166 Nr: 5679-64.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José Saturno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Vistos em correição.

Proceda-se à conferência dos documentos juntados, promovendo o 

Gestor Judiciário o devido impulsionamento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 2107-95.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINY GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

(com pedido de tutela de urgência), proposto pela Defensoria Pública do 

Estado em prol de Pauliny Gomes da Silva, e em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Porto Alegre do Norte/MT, pleiteando o 

fornecimento do medicamento espiramicina 1.500.000, 180 capsulas, uma 

vez que a autora se encontrava gestante de 07 (sete) meses, sendo 

constatado que possui toxoplasmose.

 Liminar deferida à ref. 04, para determinar o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Porto Alegre do Norte-MT a fornecerem o medicamento até o 

final da gestação da autora.

 À ref.14, o Município de Porto Alegre do Norte-MT informa que cumpriu o 

determinado, razão pela qual pediu extinção do feito.

 O Estado de Mato Grosso apresentou contestação à ref. 20.

Ao contínuo, a Defensoria Pública estadual, pugnou pelo arquivamento do 

feito, tendo em vista que a decisão já foi cumprida, asseverando, 

inclusive, que entrou em contato com a requerente, a qual confirmou que 

recebeu os medicamentos e a criança já nasceu e está saudável (ref.29).

 É o relatório.

Decido.

Considerando o acima relatado, levando em conta o cumprimento da 

determinação judicial, especialmente o fato de que a criança já nasceu e 

se encontra saudável, a presente ação perdeu seu objeto, devendo ser 

extinta, sem resolução do mérito, pela falta de interesse processual 

superveniente.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

NCPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74048 Nr: 5246-55.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

Piona - OAB:MT 13.333

 (...) Por fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma 

Processual Civil a mera oposição de embargos de declaração é o 

suficiente para prequestionar a matéria. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os Embargos de Declaração 

opostos por TELEFONICA BRASIL S/A, mantendo-se incólume a sentença 

prolatada à ref.25. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84232 Nr: 5603-98.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândida Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:GO 5.010

 Vistos em correição.

Certifique o Gestor Judiciário quanto à resposta do ofício expedido a 

Superintendência Regional do INCRA, nos termos requerido no item “e” da 

exordial; - (ref.11).

Após, tornem conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96837 Nr: 831-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Borges Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96837 Nr: 831-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação dos executados 

para, em três dias, pagar a dívida.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso os executados não sejam localizados para serem citados, o(a) 

oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6194 Nr: 628-53.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se os autos o deslinde dos embargos à execução em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 516-84.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Bento Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, com fundamento no art. 537, §1º, inciso I, do NCPC, 

AFASTO a multa diária aplicada na sentença de fls. 143/149. Outrossim, 

com o trânsito em julgado da presente decisão e considerando que o 

cálculo de fls. 200/201, já foi devidamente homologado, expeça-se o 

competente RPV dos valores devidos ao exequente (R$ 14.824,88 verba 

principal e R$ 1.780,27 honorários sucumbenciais). Com a vinda do 

pagamento, expeça-se o competente alvará para liquidação. Após, tornem 

conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10869 Nr: 1239-35.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - OAB:2793, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14258-A

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Marlene da Silva 

Pereira em face do Banco do Brasil S.A, todos devidamente qualificados

Compulsados os autos, verifico que o executado depositou o valor 

remanescente para liquidação da presente execução (fl.120).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

Expedido o alvará eletrônico, conforme comprovante em anexo.

 Custas processuais pelo banco requerido.

 Honorários já adimplidos.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42592 Nr: 2330-87.2012.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisnei Pereira dos Santos, Edmar 

Rodrigues Pereira, Celso de Souza Brito, Tião Bananeiro, Anésio 

Comprador de Queijo, Claudete Pereira da Silva, Sebastiana Torres da 

Silva, Raul da Silva Sena, Sueli Ferreira de Abreu, Simone Valverde de 

Moura Silva, Gabriel Paiva Rodrigues, Francisco Ferreira da Silva, Dayane 

Mauricio Soares, Adriano Ribeiro Luz, Luiz Carlos Nunes Rocha, Mariselma 

Vieira Tavares, Alderina Mauricio Santana, Wanderson Silva de Souza, 

Katia Ronaria Alves Viana, Ana Paula Luz Sales, Jonas de Oliveira 

Campos, Nilton Ribeiro Goveia, Aldenir Jardim Montel, Marta Tereza Silva 

Leal, Arlene Pereira de Jesus, Maria Felix Pereira dos Santos de Jesus, 

Lediane Marinho Pereira, Lindomar Tavares de Amorim, alcunha "Tucura", 

Joelson Pereira da Silva, Valdivan Guimarães da Silva, Maria de Moura 

Sousa, Raquel Maria da Silva, Vilson Alves de Aquino, Gleciana Pereira da 

Silva, Gandeomar Oliveira Campos, Daniel Pires da Silva, Thiago de Souza 

Silva Silvestre, Ana Rosa Silva dos Santos, Nubia Ramos de Aquino, Silos 

Sales da Cruz, Jose da Silva Mendes, Mackiele Araujo Luz Moura, 

Withiney Aquino Amorim, Caio Cesar Tavares da Silva, Raimundo Nonato 

Silva de Almeida, Genecina Pereira de Souza, Marielza Almeida Araujo 

Santos, Pedro Pereira de Araujo, Carlos Bomfim Almeida Araujo, Raimora 

Nogueira Fernandes da Silva, Dina Gomes dos Santos, Ilza Niturina dos 

Santos, Nayara Brennda P. Andrade, Omiraldo Borges Martins, Maria 

Angela Almeida Araujo, Macks Alexandre Araujo Luz, Genival Barbosa da 

Silva, Sandra P. de Assis, Simara Conceição da Silva, Raimundo Nonato 

Queiroz Santos, Vg "Raimundinho", Elenita Aparecida Vilela, Imbelino 

Lacerda Silva, Sandra da Silva Mendes, Davi Pereira da Silva, Vera Lúcia 

Pinheiro da Silva, Alenice Aparecida de Andrade, Marinete Tavares Vieira, 

Djalma Ferreira da Silva, Adailton Ferreira da Costa, Ademilson Tavares 

Vieira, Sirlene Marinho Santana dos Santos, José da Silva, Luiz Neto Dias 

Santana, Sangela Maria Alves de Souza, Cleiania Ramos de Aquino, 

Geziane Ramos de Aquino, Diolina Gonçalves de Oliveira, Marinalva 

Tavares Vieira, Weliton Alves Bezerra, Maria Antonia Ferreira, Patricia dos 

Santos Nunes, Vicente Batista Soares, alcunha "Tinteiro", Ronival Muniz, 

Norma da Silva Neves, Jonas Pereira da Silva, Carlos Bonfim Gonçalves 

Marinho, Varle Ferreira de Jesus, Elizete Ferreira da Silva, Marilene Pereira 

da Silva, Sergio de Melo Rocha, Israel Vergilio Vilela, Aurilio Brito Santana, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 535 de 597



Maria Batista Ramos, Jose Marques da Rocha Filho, Lucas Marcelino 

Vanderlei, Ivane Rocha de Oliveira, Fagner de Sousa Aguiar, Maria dos 

Anjos Ferreira da Costa, Jose Pereira Ribeiro dos Santos, Cleidiene 

Carvalho da Silva, Cleiton Ferreira da Costa, Roseli Pereira de Souza, 

Jhonatan Barros da Cruz, Cleidimar Alves Carvalho, Cleiton de Souza 

Galvão, Ivanilda de Souza Corsino, Sanara Conceição da Silva, Joara 

Ribeiro dos Santos, Zenilza de S. Moura, Nice dos Santos Silva, Irene Silva 

dos Santos, Luciano Silva dos Santos, Maria das Graças Pinheiro, Rosana 

Pinheiro Marinho, Maria Aparecida Pereira da Silva, Ramon Barros Coelho, 

Wagne Nobre da Luz, Juvenal da Silva Nobre, Nivaldo Lopes de Moura, 

Ronaldo Conceição da Silva, Antonio Arques F. Gomes, Vanda Maria F. 

Gomes, Tatiele Monteiro da Silva, Sirlene Rosa da Silva, Tainan Monteiro da 

Silva, Gilmar Corbarez, Wanderlem F. Gomes, Deuzilia Pereira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a ausência de citação de todos os requeridos nos autos 

(fls. 129/131), intime-se a parte autora para, em 10(dez) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Desentranhe-se o ofício de fl. 140, uma vez que não se refere aos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84232 Nr: 5603-98.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândida Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:GO 5.010

 Certifico para os devidos fins, que compulsando os autos, constato que 

até a presente data não foi apresentado aos autos resposta do Ofício 

entregue a Superintendência Regional do INCRA em Confresa/MT. O 

referido é verdader e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86561 Nr: 7163-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSB, MAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A, JABES FONSECA BRITO - OAB:22652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação consensual em que as partes acordaram quanto à 

dissolução de união estável, partilha de bens, a prestação de alimentos e 

a regulamentação de visita em favor dos menores VITOR BOTELHO DA 

SILVA e ISAMIM BOTELHO DA SILVA, havendo o Ministério Público 

Estadual manifestado pela homologação por este juízo.

É o relatório.

 Decido.

Consoante o relatado, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já pagas.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88344 Nr: 8306-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDADS, BLDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de divórcio direto consensual onde as partes acordaram 

quanto à dissolução conjugal, partilha de bens, a prestação de alimentos, 

guarda e a regulamentação de visita, havendo o Ministério Público Estadual 

manifestado pela homologação por este juízo.

É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e decreto o divórcio 

de GUSTAVO DOS ANJOS DA SILVA E BERENICE LIRIO DE SOUZA, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a 

mulher voltar a usar o nome de solteira.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Sem custas e honorários.

Expeçam-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91216 Nr: 9964-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, GSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual em que 

as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de 

bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos.

Instado, o Ministério Público Estadual requereu a intimação das partes para 

readequar o valor da pensão alimentícia para a filha menor (ref.09).

O pedido ministerial foi atendido a ref. 18, eis que o valor da pensão 

alimentícia foi readequado para 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional.

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado 

entre as partes, de modo que decreto o divórcio de RONIS PONCE DE 

SOUZA e GESSELINE SANCHES DE OLIVEIRA, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome 

de solteira.

 Sem custas e honorários.

Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 734/2016 – PRES, devolvo os autos 

em cartório para que seja feita nova conclusão aos colegas magistrados 

que vierem assumir a jurisdição, aos quais desde já presto minhas 

homenagens e votos de sucesso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Despacho

Considerando o pedido da parte autora de fl. 125-v, defiro o pleito de vista 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20086 Nr: 750-56.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a derradeira manifestação da autarquia ré (fls. 81/83), 

requerentedo a nulidade do laudo médico pericial encartado nos autos, 

intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20088 Nr: 752-26.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Tratando-se de competência funcional absoluta, a Justiça Estadual, 

no exercício da competência federal delegada, é improrrogável, devendo a 

ação, proposta por beneficiário da previdência social, ser ajuizada perante 

o Juízo da Comarca de domicílio do segurado. Desse modo, tendo em vista 

o novo endereço declinado pela autora (Residencial Dom Bosco 08, 

Quadra 12, Lote 21, S/N, Casa 02, Goianira/GO – CEP 78.370-000), 

vislumbro o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo para 

julgar o mérito da demanda, devendo ser declinada a competência do feito 

para o foro do novo domicílio da autora. (...) Ante o exposto, DECLINO da 

competência e determino o encaminhamento dos autos ao Juízo da 

Comarca de Goianira/GO, procedendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 (...)DETERMINO a elaboração de um auto de constatação do imóvel, 

visando à obtenção das seguintes informações: a posse anterior do 

imóvel descrito na inicial com seus exatos limites e confrontações, 

devendo ser esclarecido se o imóvel em litígio se localiza na comarca de 

Porto Alegre do Norte ou São Félix do Araguaia; identificação dos 

eventuais ocupantes da área litigiosa, bem como a que título (cessão, 

locação, compra e venda, etc;) e há quanto tempo estão no imóvel; outras 

informações que, julgar necessário, para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos.Expeça-se o respectivo mandado de constatação, 

ressaltando que o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou 

fotografia, como também as partes têm o direito a assistir à inspeção, 

prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de 

interesse para a causa. Consigno, ainda, que a Oficial de Justiça deverá 

proceder com o devido cuidado e bom senso que a lide requer, 

autorizando, sendo o caso, desde já, reforço policial para viabilizar o 

cumprimento. Fixo o prazo de 30(trinta) dias para a conclusão dos 

trabalhos, devendo os autores serem intimados para efetuarem o 
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pagamento da diligência necessária ao cumprimento do ato.Outrossim, 

vislumbrando a necessidade da produção de prova oral nos autos, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 

2018, às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

solenidade.Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do § 4º, art. 455, do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46200 Nr: 2008-33.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilario Tavares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar requerida, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta 

e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e 

provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11507 Nr: 145-18.2008.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Martins dos Santos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Lemes da Silva, Marcelo, Creone 

Lemes dos Reis, vg. "Cobrinha", Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo 

ou Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87636 Nr: 7829-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Pires Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

informe nos autos a partir de qual parcela o executado tornou-se 

inadimplente com suas obrigações contratuais, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial.

Na sequência, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65842 Nr: 1654-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Soares, ZELIA MARIA AGRELI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1655-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA 

LTDA, Jorge Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARCA REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA 

LTDA e JORGE LUIZ CUNHA TEODORO em que se buscou o pagamento 

de montante relativo a título executivo denominado Cédula de Crédito 

Bancário.

 A peça vestibular foi ajuizada em 14 de maio de 2015, buscando o 

adimplemento da dívida.

Deferida a citação, restou-se infrutífera a diligência, tendo em vista que o 

executado havia falecido em 14 de maio de 2012, consoante certidão de 

óbito acostados aos autos (referência 36).

Instado a manifestar-se, o exequente pugnou pela citação dos herdeiros 

do executado.
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É a síntese, do necessário. Decido.

Em análise de cognição exauriente, observo a ausência de pressuposto 

válido para o regular processamento da lide, posto que o executado 

sequer tinha capacidade para ser parte.

 Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 70 do Código de 

Processo Civil, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos 

tem capacidade para estar em juízo, o que não se aplica in casu, haja vista 

o falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da ação.

Desta feita, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro extinto 

o presente feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto 

processual, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58981 Nr: 2745-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR L VIEIRA ME, Adenilson Alves 

Matos, alcunha "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora colacione 

nos autos o contrato referente aos executados, haja vista que o 

documento amealhado à inicial não guarda pertinência com este feito.

Outrossim, dentro do prazo supra, deverá o exequente indicar, 

objetivamente, a partir de qual parcela os executados tornaram-se 

inadimplentes com suas obrigações contratuais, bem assim manifestar-se 

em prosseguimento, sob risco de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 460-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S DE SOUZA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 460-31.2017.811.0059 (código 75938)

Autor: BANCO VOLKSWAGEN S/A

Réu: V S DE SOUZA COMÉRCIO ME

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco 

Volkswagen S/A em face de V S de Souza Comércio ME.

Após a concessão da liminar, a parte autora pugnou pela extinção do 

feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação 

extrajudicial, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta 

ação.Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria 

deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem.Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos.Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda.Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do 

bem.Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54493 Nr: 82-46.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669, Ricardo Di Manoel Caiado - OAB:31437-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação ordinária de repetição de indébito cumulado com danos 

morais, ajuizada por LUCINDA ALMEIDA SILVA em face do BANCO FIAT 

S.A.

 Conforme teor da certidão de referência 16, o causídico protocolou a 

presente ação no sistema errado, tendo em vista que a demanda segue o 

rito dos Juizados Especial Cível regido pela Lei nº 9.099/95.

 Instado a se manifestar para proceder a distribuição da ação no sistema 

Projudi manteve-se inerte.

 Assim, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.

 Decorrido o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça o 

necessário para remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidades de praxe.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1584-20.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E FRANCO LTDA ME, HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, JOÃO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..,) convém registrar que o arresto realizado pelo meirinho, contido na 

certidão de referência 46, tornou-se por prejudicado. Em face do que foi 

dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA E EXTINGO este 

feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

sem honorários.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66800 Nr: 2014-35.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilze Mathias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que indique nos 

autos a parcela em que o executado tornou-se inadimplente, sob o risco 

de inferemento da petição inicial.

Após, tornem os autos conclusos para análise e apreciação do pedido 

formulado na petição contida na referência 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 2154-35.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELY LIMA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária, tendo sido 

concedido à requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse 

o recolhimento das custas processuais.

Após o prazo assinalado, a requerente reiterou o pedido de gratuidade 

formulado e, alternativamente, pugnou pela prorrogação do prazo para 

recolhimento das taxas de distribuição.

Por conseguinte, o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca entendeu a 

existência de conexão entre esta demanda e ação de execução de código 

56919, a qual tramita perante essa Vara Judicial, remetendo o feito à este 

Juízo.

Diante disso, fixo à requerente o prazo impreterível de 05 (cinco) dias para 

que realize o pagamento das taxas de distribuição, sob risco de 

cancelamento da distribuição do presente feito.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 2798-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos a parte exequente requereu a extinção do feito, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, do CPC, entrementes não colacionou aos autos 

qualquer instrumento de acordo formulado entre as partes.

Desse modo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

apresente o respectivo documento aludindo o acordo formulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96666 Nr: 738-95.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem relacionado na 

petição inaugural, que deverá ser entregue ao depositário do bem. 

Ressalto, que os atos de intimação e citação deverão ser praticados na 

ação de busca e apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do aludido 

decreto confere a este juízo autorização apenas para realização da 

apreensão dos bens. DEFIRO os benefícios previstos no artigo 212 § 2º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76172 Nr: 600-65.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBIMAR MONETIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 600-65.2017.811.0059 (código 76172)Nestes autos, JOSE 

RUBIMAR MONETIRO DA SILVA pediu a concessão judicial de 

aposentadoria por invalidez, aduzindo que sofre de transtornos que o 

incapacitam para realizar atividades laborativas. Disse ter sido trabalhador 

conforme orientação encontrada no “CNIS” rural e apresentou declaração 

médica.Não consta nos autos que o autor pediu antecipação de tutela para 

concessão de aposentadoria, mas esta pode ser analisada agora. Isso 

porque, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tem-se como legítima a 

existência de um verdadeiro direito subjetivo (processual) à "liminar", de 

forma que, presentes os pressupostos legais, é dever jurídico do juiz 

outorgá-la à requerente.Assim, resta ao magistrado, diante do caso 

concreto, analisar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do 

Código do Processo Civil.Segundo Nelson Nery Jr., no seu livro “Princípios 

de Processo Civil na Constituição Federal”, São Paulo: Ed. RT, 1992, p., 

96/97: "... o Juiz pode, sob o fundamento do poder geral de cautela e à luz 

do caso concreto, emitir livremente os provimentos liminares"., ao tempo 

do recebimento da petição inicial, foi indeferida.Se não bastasse isso, o 

autor veio a Juízo, em novembro do ano passado, e pediu a tutela de 

urgência.Decido.Os autos revelam que é caso de conceder tutela de 

urgência. Isso porque os autos demonstram, ao menos em sede de exame 

para tutela de urgência, os elementos mínimos para imposição ao réu do 

pagamento do benefício. Veja-se.O autor aduziu ter trabalhado em várias 

oportunidades, conforme registrou o documento “CNIS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 635-93.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de execução de título executivo judicial, ajuizada por 

AMAURI MARTINS FONTES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

pessoa jurídica de direito público.

 Citado, o executado quedou-se inerte, conforme faz prova a certidão de 

referência 21.

Intime-se, o exequente para manifestação.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 571-20.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por idade.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Instituto Nacional 

de Seguro Social, ao pagamento de um salário mínimo.

 Após a interposição do recurso de apelação, a parte apelada apresentou 

as respectivas contrarrazões.
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Contudo não há nos autos informação de que o benefício fora implantado. 

Sendo assim, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora, diga se houve 

a implantação, sob o risco de cassação da liminar.

 Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59874 Nr: 3240-12.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Vigna - 

OAB:173.477 SP

 Após, foi ofertada contestação e, por conseguinte, a respectiva réplica.É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a presente 

demanda versa sobre relação de consumo, impositivo se faz a condução 

do feito em consonância com as regras consumeristas.Nesses termos, há 

que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que a inversão do ônus da prova se "ope legis". 

E sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova.Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com o desconto da parcela em seu 

benefício, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se 

reconhecer que a parte mais preparada para produzir a prova seria a 

ré.Primeiro, porque o autor não poderia produzir prova quanto a fato 

negativo, configurando a chamada prova diabólica. Ou seja, se exigir do 

autor que ele prove que não contratou com a ré e que não é devedor 

perante ela, seria o mesmo que lhe fosse exigido provar o nada e não se 

pode provar o nada, o vazio, pois o nada e o vazio, concretamente, não 

existem. Disso decorre a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza 

a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de 

Defesa do Consumidor.Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que 

contratou com o autor e que a dívida ainda não foi adimplida, apresentado 

nos autos os elementos que entender suficientes para corroborar suas 

alegações.Faculto à parte ré a produção de prova, sendo que, se for 

pedida prova técnica, deverá ser apresentado quesitos e assistente 

técnico, no prazo de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida 

prova testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código 

de Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47519 Nr: 3300-53.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidimar Francisco de Morais, Luzia Pereira Moraes 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Leotério da Silva, Mauro Cambirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Aqui se revela ação de resolução de contrato verbal cumulada com 

reintegração de posse com perdas e danos ajuizada por CLEIDIMAR 

FRANCISCO DE MIRAUS e LUZIA PEREIRA MORAIS FILHO em face de 

ALTINO LEOTÉRIO DA SILVA e MAURO.

 Ante a manifestação das partes, frente aos pontos controvertidos na 

decisão de folhas 111/112, indefiro o pleito do requerente. Isso porque o 

que se discute nos autos é o valor acordado pelas partes, à época do 

contrato, e não o valor do bem atualmente.

Desse modo, as partes devem usar os meios de provas idôneos para 

provar o conteúdo do contrato, sendo que a perícia, de modo como pedido 

pelo autor, não tem o condão de lograr esse resultado.

 Sendo assim, abro o prazo para que as partes possam apresentar as 

provas que entendem devidas para o ponto controvertido aqui explicitado.

 Ademais, determino a ALTINO LEOTÉRIO DA SILVA que esclareça, quais 

fatos será objeto de prova por suas testemunhas, considerando que a lei 

prevê apenas 3 (três), por fato, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11181 Nr: 1528-65.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinha Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:12360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta-se dos autos, a informação de que a RPV não fora expedida por 

exceder a 60 (sessenta) salários mínimos (folha 159).

Decido.

 Determino que torne sem efeito a petição contida nas folhas (164/166), 

haja vista que os poderes outorgados a Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera foram revogados.

 Tendo em vista que foi constituído novo patrono (folhas 167/168 – verso). 

Determino a intimação da parte autora, para, manifestar-se, quanto ao teor 

da folha 159.

 Em caso de renúncia aos valores excedidos a 60 (sessenta) salários 

mínimos, desde já, determino com URGÊNCIA a expedição de RPV.

 Após, determino a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

desde que comprovado o pagamento.

 Sendo cumprida a determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18950 Nr: 2773-09.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Instituto Nacional 

de Seguro Social, ao pagamento de um salário mínimo.

 Contudo não há nos autos informação de que o benefício fora implantado. 

Sendo assim, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora, diga se houve 

a implantação, sob o risco de cassação da liminar.

 Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93865 Nr: 11473-27.2017.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Joao Vitor Araujo 

Conti, Cleydson da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12.781 - MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622 MT

 Quanto ao pedido de revogação retro, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93865 Nr: 11473-27.2017.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Joao Vitor Araujo 

Conti, Cleydson da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12.781 - MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622 MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado Cleydson da Silva 

Ramos, por intermédio de seu advogado, Dr. Diego Petersem Luz Ribeiro, 

OAB n. 12.781-MT, bem como o acusado João Vitor Araújo Conti, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Mário Sérgio dos Santos Ferreira Júnior 

sobre a decisão, que indeferiu o pedido de revogação de prisão 

preventiva pregada à Ref. 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48300 Nr: 4064-39.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Decisão

Trata-se de ação penal em que André Ferreira da Silva foi condenado a 

cumprir pena de 02 (dois) anos de reclusão, por incorrer nas penas do 

artigo 14 da lei 10.826/03 (fls.54/58).

 Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a reprimenda foi 

substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação do 

final de semana e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

 A sentença penal transitou em julgado na data de 19.09.2017 (fl.89).

 Pois bem.

Extrai-se dos autos que a pena alternativa de prestação pecuniária foi 

devidamente cumprida pelo sentenciado, sendo que o valor, inclusive, já 

foi transferido em favor da instituição “Lar Cantinho da Esperança”, 

conforme alvará em anexo.

 Assim sendo, determino a formação de executivo de pena, tão somente 

para fiscalizar o cumprimento da pena restritiva de direto, qual seja, 

limitação aos finais de semana, conforme item “a” da fl.57.

 Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64205 Nr: 990-69.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdJCv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18.173

 Primeiramente, retire a tarja de réu preso, uma vez que o sentenciado não 

se encontra preso em virtude dos presentes autos.

 Compulsados os autos, verifico que o acusado foi devidamente intimado 

da sentença absolutória (ref.174).

Assim sendo, tendo em vista que o Ministério Público interpôs recurso de 

apelação da sentença prolatada no presente feito (ref.139) e a Defensoria 

Pública já apresentou contrarrazões (ref. 156), remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95733 Nr: 155-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Nascimento da Conceição, Vagner 

Pedro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER PEDRO COSTA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face 

de GENIVAL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e VAGNER PEDRO COSTA, já 

qualificado na peça acusatória, imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº. 8.072/90.Não se apresenta nenhuma 

causa para rejeição liminar desta ação penal e, por isso, com fundamento 

no artigo 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCA 

OFERTADA.Citem-se os acusados para oferecimento de resposta à 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-o, na mesma 

oportunidade, de que, se ele não se manifestar no prazo estabelecido por 

meio de advogado, este Juízo nomeará defensor para fazê-lo.Expeça-se 

mandado de citação ao acusado Genival Nascimento da Conceição.De 

outro viés, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

expeça-se edital de citação ao acusado Vagner Pedro Costa, com o prazo 

de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido da cota ministerial de item "6". Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maykon de Lima Bessa, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 19 de janeiro de 2018

Alexsandro Carvalho Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, Cleydson da Silva Ramos, 

Joao Vitor Araujo Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio 

Ferreira da Silva, alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12.781 

- MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT, 

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 1. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA:

Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Citem-se os acusados, via mandado ou carta precatória, para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
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pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito) 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso dos réus informarem que não possuem condições de constituir 

advogado, remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Defiro o item “6” da cota ministerial. Oficie-se conforme requerido.

 2. REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ALCIONE 

VIEIRA BRITO:

Apesar de a defesa técnica sustentar a desnecessidade da medida 

extrema, alegando que o representado tem endereço fixo e certo (ref. 06), 

o “fumus comissi delicti” está caracterizado em virtude da presença de 

indícios de autoria (provas orais colhidas durante o inquérito policial) e 

provas da materialidade (boletim de ocorrência, termo de exibição e 

apreensão, termo de reconhecimento de objeto, relatório policial e munido 

de fotos anexo aos autos).

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na 

garantia da ordem pública, na medida em que o representado, em tese, 

juntamente com os denunciados Clinton Gabalheiro Neto, João Vitor Araújo 

Conti, Cleydson da Silva Ramos, Kalytta Lorrayne Batista e Jhonatan 

Custódio Ferreira da Silva, praticaram, em tese, roubo majorado em 

desfavor de José Divino do Santos, na região do Pé de Caju – PA Santo 

Antônio, município de Confresa- MT, no dia 08/11/2017, ressaltando que o 

representado, em conjunto com os demais, invadiram a residência da 

vítima, agredindo-a e a mantendo amarrada em um dos cômodos da casa, 

além de ameaçá-la a todo momento com um arma. Ademais, subtraíram 

pertences da vítima (dinheiro e veículo – encontrado abandonado e 

carbonizado no dia seguinte após o crime, conforme fls. 22/25), o que 

demonstra, a priori, a gravidade concreta da conduta praticada.

Em reforço, frisa-se que o representado possui diversos procedimentos 

criminais, conforme consulta ao Sistema Apolo (códigos: 32942, 45423 e 

31685 – tráfico de drogas; código: 30949- furto; código: 33331 – estupro 

de vulnerável, todos oriundos da comarca de Ribeirão Cascalheira- MT e 

código: 195058 – furto, pertencente a Comarca de Barra do Garças- MT), 

o que caracteriza a reiteração delitiva e, consequentemente, a sua 

periculosidade social.

Posto isso, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o 

parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva do representado 

ALCIONE VIEIRA BRITO.

Expeça-se o mandado de prisão preventiva, devendo a segregação ser 

efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.

 Expeça-se carta precatória de citação e prisão no seguinte endereço: 

Rua Barra do Garças, nº 564, Centro, Ribeirão Cascalheira-MT.

 Realizem-se as anotações pertinentes no cadastro do Conselho Nacional 

de Justiça.

Cadastrem-se os seguintes advogados: Dr. Tarcísio Jorge Silva Almeida, 

como defensor de Clinton Cabalheiro Neto; Dr. Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Júnior, como advogado de João Vítor Araújo Conti; Dr. Diego 

Petersem Luz Ribeiro, como defensor de Cleydson da Silva Ramos; Dr. 

Deusiano Ferreira dos Santos, como advogado de Alcione Vieira Brito.

 Apense-se o presente feito aos processos códigos 93865 (auto de 

prisão em flagrante) e 95230 (inquérito policial).

Ciência ao MPE e à defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 897 Nr: 3-96.1992.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cupaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requrente na pessoa de seu advogado para que 

providencie no prazo legal o solicitado no ofício juntado às fls. 727 oriundo 

da comarca de Cascavel-PR./git/.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9730 Nr: 889-36.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel & Cia Ltda-EPP, Ana Paula Gabriel, 

Angélica Letícia Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- OAB:, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 889-36.2008.811.0019

Código n.º 9730

Vara Única

Vistos.

À vista do teor da petição retro, entendo por bem promover a 

RECONSIDERAÇÃO da decisão anterior que determinou a suspensão do 

processo em virtude da divergência acerca do recolhimento de despesas 

pelas entidades públicas para cumprimento de mandado judicial.

Impende destacar que o tema se encontra previsto na Resolução n.º 

153/2012 do Conselho Nacional de Justiça, a qual impõe aos Tribunais o 

dever de estabelecer procedimentos para garantir o recebimento 

antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos 

processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública, 

Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo 

oficial de justiça .

 Por sua vez, no plano estadual, a Lei n.º 10.334/2015 contém dispositivo 

específico sobre o tema, prevendo, no seu art. 41, a provisão, em favor 

dos Oficias de Justiça, de verba indenizatória paga mensalmente para 

cumprimento de mandados da justiça gratuita.

Ademais, a abrangência do instituto em questão, que alcança também as 

diligências requeridas pela Fazenda Pública nos processos em que atua, é 

devidamente esclarecida pelo que ficou consignado no Pedido de 

Providências n.º 79/2015, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

(...)

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, promovo 

juízo de RECONSIDERAÇÃO para fim de determinar o imediato cumprimento 

do mandado em tela, independentemente do pagamento das despesas dos 

Oficiais de Justiça, sob pena de instauração de processo administrativo 

disciplinar e remessa dos autos à Delegacia de Polícia para instauração de 

inquérito policial para apuração da prática do crime de desobediência.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 31 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8441 Nr: 582-19.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Aparecida da Silva Oliveira, Luis Pereira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristal Ferreira de Carvalho 

Neto - OAB:58989-PR, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, 

Nayane S.G.Datore Ferreira de Carvalho - OAB:70.738-PR

 Processo nº 582-19.2007.811.0019

Código nº 8441

Vara Única

Vistos.

À vista da oposição de Exceção de Pré-Executividade, intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.
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Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12855 Nr: 605-23.2011.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton da Silva Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, Juliana Falci Mendes - OAB:223.768, Karina 

Falavina - OAB:288.307, Thiago Castanho Paulo - OAB:297.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 605-23.2011.811.0019

Código n.º 12855

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido contido na petição 

retro para fim de determinar a baixa no gravame do veículo objeto de 

busca e apreensão, procedendo-se, caso necessário, à expedição de 

ofício ao órgão de trânsito competente.

Após, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7228 Nr: 389-38.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345/SP, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo n.º389-38.2006.811.0019

Código n.º 7228

Vara Única

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da r. sentença prolatada aos autos e, 

ante o teor do petitório acostado a fl. 210, INTIME-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, 

para que efetue de forma imediata a implantação do benefício em nome da 

parte autora, devendo juntar aos autos o comprovante de implantação do 

benefício, destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 

(05) cinco dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13242 Nr: 992-38.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Araci Rezer, representada por Alice 

Rezer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Eurípedes de Oliveira Emiliano - OAB:, 

Mauro César Lara de Barros - OAB:6.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo nº 992-38.2011.811.0019

Código nº 13242

Vara única

Vistos.

Com vistas ao petitório retro, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 1 (um) ano. Decorrido tal prazo, os autos deverão permanecer 

ainda em arquivo provisório pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, até o 

advento do termo final do prazo prescricional.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13750 Nr: 228-18.2012.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela do Nascimento, Rosileni Otto do 

Nascimento, Maria Roseli Otto do Nascimento, Rosivana do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 Processo n.º 228-18.2012.811.0019

 Código n.º 13750

Vara Única

Vistos.

DEFIRO o pedido contido no petitório retro.

Expeça-se Alvará em favor da Defensoria Pública Estadual.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11896 Nr: 842-91.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Ferreira Guimarães, Eduardo Frasson 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 Processo nº. 842-91.2010.811.0019

Código nº. 11896

Vara única

Vistos.

À vista das informações retro, promova-se a expedição de alvarás em 

favor dos absolvidos, conforme dados já informados nos autos, ou, sendo 

necessário, intimando-os para que prestem as informações que se 

fizerem imprescindíveis À devolução do valor.

Após, cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos com anotações e 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 544 de 597



 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10924 Nr: 16-65.2010.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurindo do Nascimento, Elizete Reis do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Persson, Helmuth Fernando 

Demschinaski, Ervino Stubbe, Valdemar Albino Kistenmacher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 Processo nº 16-65.2010.811.0019

Código nº 10924

Vara Única

Vistos.

Em que pese o teor do ofício de fl. 197, tenho que não há qualquer 

providência a ser tomada pelo juízo, compentindo tão somente à parte 

interessada opagamento dos emolumentos para averbação do título de 

propriedade junto à matrícula do imóvel em questão.

Sendo assim e nada mais havendo a deliberar, determino o arquivamento 

definitivo do processo, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8147 Nr: 299-93.2007.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Helena Otto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:17876/DF

 Processo n.º 299-93.2007.811.0019

 Código n.º 8147

Vara Única

Vistos.

Diante do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos 

Embargos à Execução apensos, intime-se a parte autora para que, 

querendo, promova o regular andamento do feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133231 Nr: 281-63.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deuzani Rodrigues Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora MARIA DEUZANI RODRIGUES ALVES FERNANDES, no valor de 01 

(um) salário mínimo nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para a data de início do benefício, fixo a data da 

citação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, 

na hipótese dos autos, deverá ser considerada como data de entrada do 

requerimento administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos 

legais. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da 

Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16277 Nr: 852-15.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívia Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 16277

Vistos em correição, etc.

Ante o laudo médico apresentado às fls. 126/129, manifestem-se as 

partes, no prazo sucessivo de cinco dias, conforme já determinado.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 29/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14432 Nr: 1271-69.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina da Silva Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Considerando a comunicação do depósito e a respectiva expedição do 

Alvará (fls. 111/112), intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, informe se houve o pagamento do valor executado e, por 

conseguinte, a satisfação da obrigação.

 Decorrido o prazo sem manifestação da autora/exequente, remetam-se 
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os autos ao arquivo, ficando no aguardo de eventual provocação da 

parte.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 26 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16964 Nr: 1667-12.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCRBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 16964

Vistos em correição, etc.

DEFIRO o pedido formulado pela executada na manifestação de fls. 61/73, 

tendo em vista que o valor bloqueado é impenhorável, eis que se trata de 

proventos como servidora pública Estadual, tendo referida verba caráter 

salarial e alimentar, conforme restou comprovado.

Às providências, em gabinete.

Intime-se o Exequente.

São Félix do Araguaia – MT, 02/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1624-31.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 45311

Sentença.

Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por Maria Dourado da Silva, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Consta na exordial que a Autora cumpriu todos os requisitos para auferir o 

benefício previdenciário em tela, caso em que requereu a procedência do 

pedido externado, de tudo juntando documentos.

Citada, a parte Ré apresentou contestação na espécie, requerendo a 

improcedência do pedido (fls. 23/29). Às fls. 32/33, houve a impugnação 

da peça, apresentada pela Autora.

O feito foi saneado às fls. 34/35. Posteriormente, em audiência de 

instrução e julgamento às fls. 44/49, restaram colhidos os depoimentos 

pessoais da Requerente e das testemunhas Avelina Oliveira Jorge e Gil 

Lima Luz. Foram apresentados em audiência os memoriais pela parte 

Autora, restando prejudicado os memoriais da Parte Ré, posto que 

ausente na oralidade.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação previdenciária, objetivando a parte Autora 

aposentadoria rural por idade.

 O trabalhador rural, consoante o artigo 12 da Lei 8.212/91 e art. 11 da Lei 

8.213/91, é segurado obrigatório especial, pois vinculado ao sistema 

previdenciário, sem possibilidade de exclusão voluntária.

Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Assim, a aposentadoria por idade é concedida aos 65 anos de idade, se 

homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite 

para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar. Trata-se assim do 

primeiro requisitos para a aposentadoria por idade.

A autora demonstrou pelos documentos acostados à inicial, que por 

ocasião do ajuizamento da ação contava com mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, pois nasceu em 22/04/1940.

O ponto controverso do presente feito gira em torno da presença ou não 

das provas do exercício de atividade rural da parte Requerente pelo 

período de carência exigido pela legislação vigente.

Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da atividade rural 

pode ser feita da seguinte forma:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 

que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar;

 V – bloco de notas do produtor rural;

 VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 

30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa 

adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor;

 VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção;

 IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

 Destarte, devem-se juntar comprovantes da atividade rural com norte no 

dispositivo acima, ainda que de forma descontínua, referente ao período 

de carência exigido pela Lei, que no presente caso é estabelecido pelo 

artigo 142 da Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de atividade rural 

anteriores ao requerimento do benefício.

 No tocante aos requisitos, carência e a qualidade de segurado especial, 

não restaram plenamente demonstrados pela parte Requerente, pois a 

inicial não se fez acompanhar de início de prova material razoável a ser 

corroborado por prova testemunhal.

Acerca da prova documental carreada aos autos, ressalto que não 

comprovam de forma cabal a atividade rural desempenhada pela autora, 

nos termos exigidos pela Lei nº 8.213/91 para concessão do benefício 

pleiteado, em especial no período de carência constante no artigo 142 do 

diploma legal retro.

Exige-se a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Os documentos colacionados à inicial com o intuito de comprovar o 

exercício de atividade rural se referem a período muito anterior ao do 

requerimento do benefício.

 Explico. As certidões de nascimento dos dois filhos, embora descrevam a 

profissão da requerente como de lavradora, são relativas aos anos de 

1964 e 1975. Portanto, extemporâneas.

 Sendo assim considero os documentos ora mencionados inaptos, por si 

só, a comprovar o tempo de exercício da atividade rurícola pela autora no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, conforme 
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exigido por lei.

Consoante reza a Súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais: “Para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”.

Assim o posicionamento dos Tribunais sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. 1. 

Reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de 

trabalhadora rural exige início razoável de prova material. É inadmissível 

prova exclusivamente testemunhal. 2. A prova unicamente testemunhal 

não pode sustentar a concessão do benefício. 3. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 61642 MG 2009.01.99.061642-8, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de 

Julgamento: 04/02/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.58 de 21/02/2013)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL:INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PRETENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente 

e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. Não há início 

de prova material da atividade rurícola da autora. Há apenas cópia dos 

documentos pessoais. Frise-se que, sem início de prova material da 

atividade campesina, desinfluente a produção de prova testemunhal. 

Ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado, deve ser mantida a sentença de improcedência. 4. Apelação 

não provida. (TRF-1 - AC: 00604061620134019199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), Data de Julgamento: 

01/07/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2015)

 Outrossim, analisados os documentos juntados na inicial em conjunto com 

a prova testemunhal produzida, depreende-se que, a parte autora não 

comprovou a atividade rural pelo período mínimo exigido em lei.

 Pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução, constatou-se que 

desde o ano 2000, aproximadamente (cerca de 18 anos atrás, conforme 

relatado pela autora e testemunhas), a autora veio morar na cidade, não 

mais possuindo nenhum vínculo com atividades rurais, uma vez que 

estava com problemas em seu braço. A seguir relato uma síntese de cada 

depoimento colhido na audiência.

 A requerente em seu depoimento afirmou que trabalhou na roça 

juntamente com seu esposo para os Carajás em Luciara/MT por cerca de 

3 anos, após foram exercer a lide campesina nas terras dos Baixinhos por 

aproximadamente 10 anos. Alegou ainda que a cerca de 20 anos está 

morando na cidade de Luciara/MT com alguns de seus filhos e que está 

“encostada” pelo INSS, recebendo o valor de aproximadamente R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais.

 A testemunha Gil Lima Luz relatou que conheceu a autora e seu marido 

há cerca de 46 anos, época em que eles trabalharam por bastante tempo 

na fazenda São Domingos cujos proprietários eram Zeca do Barro e João 

Pereira, ambos falecidos. Após esse período, eles foram trabalhar em um 

pequeno imóvel rural na localidade dos Baixinhos, pertencente ao 

município de Luciara/MT. Por fim, a testemunha disse que a autora vive de 

pequenos trabalhos braçais na cidade de Luciara/MT.

 A testemunha Avelina Oliveira Jorge afirmou que conheceu a autora em 

1998, há aproximadamente 20 anos, época em que ela residia em seu 

imóvel rural na localidade dos Baixinhos, município de Luciara/MT, onde 

vivia com seu esposo.

 Desta forma, não ficou devidamente comprovado o período trabalhado em 

atividades rurais imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

tanto pela prova documental, quanto pela testemunhal. Ao contrário, 

infere-se dos autos que desde o ano de 2000 a autora não mais exerce 

atividade rural alguma.

Dessa forma, consoante entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, a ausência de início razoável de prova material e a 

fragilidade da prova testemunhal, são fundamentos fortes para o 

indeferimento da concessão do benefício pleiteado, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE 

DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. [...] Inobstante, não se 

desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios 

de sua atividade campesina durante o período de carência, que, no seu 

caso, é de 162 meses. Com efeito, o requerente juntou aos autos certidão 

de casamento, realizado em data distante, 12/12/1973, na qual consta a 

sua profissão como lavrador (fls.12); certidão eleitoral na qual consta a 

ocupação declarada pelo autor como agricultor, inobstante expedida em 

11/07/2011, data próxima ao ajuizamento da ação (fls.13); contrato de 

compra e venda de imóvel rural, no valor de R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais) com área total de 49,0191 ha, adquirido no ano de 

2005 (fls. 21/23), além de ficha do IDARON - Agência de Defesa Sanitária 

Agrosilvopastoril, fls. 86/93, que indica a existência de uma movimentação 

significativa de semoventes a descaracterizar o exercício de atividade 

rural em regime de economia familiar como pretendido. Por sua vez, ainda 

que os depoimentos colhidos afirmem a prática de trabalho rural, o 

requisito exigido para a concessão do benefício postulado não restou 

atendido, pois esta Corte, bem assim o STJ, sedimentara (Súmulas 149 do 

STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o entendimento de que não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de 

serviço com fins previdenciários. 3. Apelação desprovida. (AC 

0076110-06.2012.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 07/11/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INEXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. FRAGILIDADE 

DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. [...] 3. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por 

início de prova documental corroborada por prova testemunhal, mantém-se 

a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria rural por 

idade, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei 

8.213/1991 para a obtenção do benefício pleiteado na inicial. 4. Apelação 

da autora a que se nega provimento. (AC 0052950-10.2016.4.01.9199 / 

GO, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 07/11/2017)

Assim, Feitas essas considerações, a improcedência do plieto é medida 

que se impõe.

Dispositivo

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC.

 Condeno a Parte autora nas custas e despesas processuais, atento a 

condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. R. I. C.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 01 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134618 Nr: 1226-50.2016.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor do Detran - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134618

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010 e art. 183 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. 
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TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3168 Nr: 1083-86.2001.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely Maria Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 CÓDIGO: 3168

Vistos em Correição, etc.

 Defiro a habilitação requerida às fls. 135/136.

 Proceda a Serventia com a devida atualização no sistema, bem como na 

capa dos autos, intimando os causídicos para que requeiram o que 

entenderem de direto, para fins de regular andamento do feito.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12545 Nr: 1349-97.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota, Adonilson Rodrigues dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 12545

Vistos em correição, etc.

Ante o decurso do prazo de suspensão requerido às fls. 107, intime-se 

novamente o Exequente, nos termos do despacho de fls. 106.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33449 Nr: 2170-28.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinalda Cândida Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 33449

 Decisão

Vistos em correição etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41133 Nr: 1656-70.2014.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivania Gonçalves das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Assis Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:13988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Infere-se dos autos que as partes foram intimadas para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, tendo a decisão sido disponibilizada no 

DJe de 20/09/2017 e publicada no dia 21/09/2017. Todavia, conforme 

certificado à fl. 124, decorreu o prazo sem manifestação das partes.

 Assim, INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar-se nos autos, informando se tem interesse no 

prosseguimento do feito e, por conseguinte, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito, nos termos 

do artigo 485, §1.º, do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 31 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43336 Nr: 455-09.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 43336

 Decisão

Vistos em correição etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132451 Nr: 2175-11.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdS, GALJ, AGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos ID N.º 132451

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos na qual o devedor/Executado 

encontra-se inadimplente com suas obrigações alimentares.

Devidamente citado, o mesmo não efetuou o pagamento das prestações 

alimentícias em atraso, mantendo-se inerte quanto ao pagamento e/ou 

comprovação de pagamento da prestação alimentícia, conforme certidão 

de fls. 27verso.

Em face disso, presentes os requisitos, com arrimo no art. 528 § 3º do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 19 da Lei 5.478/68, e em 

consonância com o parecer Ministerial (fls. 31/32), DECRETO a prisão civil 

do Executado Gleibson Pereira Lima devidamente qualificado nos autos.

O Executado deverá ficar sob custódia pelo prazo de 90 (noventa) dias ou 

até quitar o valor do débito em atraso, ressalvando que o mesmo é 

devedor de alimentos e deverá ficar separado dos demais presos.

Ainda, em conformidade com o art. 528, § 1º do CPC, determino o protesto 

deste pronunciamento em desfavor do executado, a ser cumprido nos 

termos do art. 517 do aludido códex.

Por fim, registro que somente por ordem deste Juízo o Executado será 

solto.

Antes de expedir o mandado de prisão, atualize-se o débito alimentar.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141805 Nr: 5-61.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa e Vieira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivo Spigosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos em correição

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por COSTA E VIEIRA 

LTDA, em face de NEIVO SPIGOSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

À derradeira requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.

 Decido.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica sequer há presunção de 

veracidade, cabendo a interessada comprovar a insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais. Tal presunção se 

limita à pessoa natural, a teor do artigo 99, §3.º, do CPC.

 O fato de estar a empresa em liquidação extrajudicial, por si só, não 

implica no direito ao benefício da gratuidade de justiça. O pedido de 

concessão de tal benefício deve ser fundamentado e instruído com os 

documentos necessários para este fim, o que não se verifica nestes 

autos.

 Contudo, considerando encontrar-se a empresa autora em recuperação 

judicial e o valor da causa (nem elevado, nem diminuto), que influi 

diretamente nas custas a recolher, o recolhimento integral e de plano pode 

ser lhe custoso.

 Portanto, a fim de não obstar o acesso à justiça, concedo a empresa 

exequente o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas 

mensais iguais e sucessivas, consoante artigo 98, § 6.º, do CPC.

 Assim, INTIME-SE a parte exequente para recolhimento da primeira 

parcela das custas iniciais e despesas de ingresso, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141996 Nr: 136-36.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Eduardo Faria de Lima Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39410 Nr: 218-09.2014.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMMM, GMPMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 39410

 SENTENÇA

Vistos em correição, etc.

SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES, representada por sua ingressou 

com a presente Ação de Alimentos em face de RAFAEL PERUZZO 

MACHADO.

Em seguida, a Exequente desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC (fls. 84).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 84.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45575 Nr: 1787-11.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GPRC, Luziânia Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ribeiro Camello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 45575

 SENTENÇA

Vistos em correição, etc.

GABRIELA PIRES RIBEIRO CAMELLO, representada por sua genitora 

LUZIÂNIA PIRES DE OLIVEIRA ingressou com a presente Ação de 

Execução de Alimentos em face de CLEBER RIBEIRO CAMELLO.

Em seguida, a Exequente desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC (fls. 48).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 48.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 30/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45882 Nr: 1928-30.2015.811.0017

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orixy Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Haja vista a Portaria n.° 715/2017 – PRES da Presidência do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado que designou este Magistrado para 

jurisdicionar na 1° Vara da Comarca de Alto Araguaia, a partir de 

08/01/2018, DETERMINO a remessa dos presentes autos a Secretaria, 

para que, com a designação de outro(a) Magistrado(a), os retornem ao 

Gabinete.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 14 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142040 Nr: 174-48.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFL, JVSF, MVSF, MVSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 142040

Vistos em correição, etc.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141365 Nr: 3300-43.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdA, ERdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141365

 Decisão

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil).

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC.

 Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC).

 DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

 INTIME-SE o Ministério Público para intervir no feito, nos termos do artigo 

178, II, do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 1132-20.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhana Galvão Ribeiro "menor", Ivani Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Amorim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-36.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE LUIZA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADILSON OLIVEIRA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILSON ALVES PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Numero do 

Processo: 8010019-36.2016.8.11.0017 REQUERENTE: EDUARDO PIRES 

REQUERIDO: SIMONE LUIZA PIRES Vistos em correição, etc. Analisando 

os autos com acuidade, verifico que pende no curso do processo pedido 

de tutela de urgência, formulado pela parte requerida, em razão de que os 

Autores teriam cortado a energia do imóvel em que reside, lhe causando 

prejuízo financeiro e grande incômodo ante a ausência de energia, 

essencial a todo ser humano para obter uma vida com mais dignidade. 

Com o pedido de urgência, o Requerido traz aos autos documentos que 

comprovam, em tese, os fatos alegados, juntando comprovante de 

pagamento de conta de energia recente, bem como imagens do padrão 

sem condições de uso. Vieram-me os autos conclusos para análise. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, mister se faz esclarecer que o 

atual Código de Processo Civil prevê que a tutela antecipada é medida 

excepcional que adianta a provisão final da prestação jurisdicional com 

cunho satisfativo, desde que presentes os requisitos e pressupostos 

determinados pela lei processual. O Novo Código de Processo Civil ao 

dispor sobre o instituto da tutela antecipada leciona o seguinte: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Assim, para a sua concessão, mister se faz a 

presença dos requisitos previstos no artigo supra citado, ou seja, deverá 

a parte demonstrar prova inequívoca, a convencer o Juízo de 

verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Sendo imperioso que o julgador se 

convença com a demonstração probatória da possibilidade de ser 

verdadeiro o alegado e que o retardamento na concessão da tutela 

requerida possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte 

que a invoca. No que diz respeito à probabilidade do direito, esta ficou 

demonstrada com provas concretas que de fato o Requerido teve seu 

padrão desligado/cortado, indo contra os preceitos previstos na legislação 

vigente, não podendo a parte simplesmente agir por sua própria força a 

fim de resolver uma situação que envolva litígio, como a presente, o que 

demanda um posicionamento legalista da questão. Já em razão a 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

entendo estar devidamente configurado nestes autos, eis que o autor está 

sem energia em sua casa, o que por si só já é previsível todo o transtorno 

sofrido, principalmente num meio em que todos dependemos da energia 

para termos uma vida digna. Soma-se a isso, não há que se falar em 

legalidade na conduta realizada pela parte autora, uma vez que esta agiu 

de forma totalmente arbitrária, levando a prejuízo outrem, quando esta 

deveria aguardar o andamento da presente demanda, uma vez que resta 

pendente a análise meritória da questão, o que será analisada ao final da 

lide. Além do mais, a liminar requestada com a inicial fora indeferida 

justamente por não restar evidenciada, numa análise perfunctória do caso, 

que a parte requerida estaria na posse da propriedade de forma irregular, 

o que careceria de maiores elementos probantes, os quais ainda serão 

analisados no curso da instrução processual. Com efeito, considerando 

que para o pleito de antecipação da tutela não é necessário exaurir o 

mérito da questão, visto que basta uma análise sumária, bem como, a 

presença dos requisitos fundamentais, presentes no art. 300 do CPC, 

demanda o deferimento da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO o 

pedido liminar pleiteado pelo Requerido Francimar Pères do Carmos, com 

fulcro no art. 300 do CPC e determino que os autores procedam ao 

necessário para o restabelecimento da energia elétrica ao Requerido, 

religando o padrão de energia cortado, no prazo de quarenta e oito horas, 

sob pena de multa diária, que desde já, estabeleço em R$ 200,00 

(duzentos reais), tudo, a contar da citação, ficando esta limitada ao valor 

de 10.000,00 (dez mil reais), pelo principio da força do desestímulo. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da Liminar, em caráter de 

URGÊNCIA, dada a peculiaridade do caso. Ato contínuo, determino a 

intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo legal, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 

02 de fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-70.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E 

ASSISTENCIAL NACIONAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILO SERGIO AMARO FILHO OAB - MG0135819A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010008-70.2017.8.11.0017 REQUERENTE: WELLINGTON 

DANIEL SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 

NACIONAL PJEC 8010008-70.2017.8.11.0017 Vistos em correição, etc. 

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em 

razão da anulação de prova do concurso pela instituição responsável pela 

realização do certame. A parte reclamante requer a decretação da revelia 

em face da reclamada, por ter esta em tese deixado de comparecer a 

audiência designada, nem apresentado justificativa para sua ausência. 

Vale lembrar, contudo, que a revelia enseja apenas a presunção relativa 

de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos 

demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. O artigo 345 do Código de Processo Civil 
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traz situações em que a revelia não tem aptidão de produzir confissão 

ficta. Assim, se o autor pleiteia o pagamento de indenização por dano 

material deve comprovar documentalmente com a inicial os prejuízos 

efetivamente sofridos. Além disso, a constatação da existência de dano 

moral indenizável decorre dos fatos narrados e suas consequências, de 

modo que a revelia, por si só, não tem o condão de acarretar, de maneira 

instintiva, na procedência do pedido. Por fim, vale acrescentar a 

observação de que, ainda que não se tenha obtido êxito na realização da 

audiência de conciliação, a apresentação de contestação em momento 

inoportuno pela requerida, antes mesmo da audiência, revela resistência à 

pretensão do autor. De modo que, a designação de nova audiência de 

conciliação apenas postergaria o julgamento do feito, já que improvável a 

realização de acordo. Após essas deliberações e esclarecimentos iniciais, 

com a finalidade de homenagear o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Não 

havendo outras provas a serem produzidas, ANTECIPO O JULGAMENTO 

DO PROCESSO nos termos do artigo 355 do CPC. Assim, passo ao 

julgamento do mérito. Pois bem. Pela apreciação do pedido e das provas 

colacionadas aos autos, é caso de procedência parcial da pretensão do 

reclamante. O reclamante pretende que seja a empresa reclamada 

condenada a indenizá-lo por todos os prejuízos a ele causados, em 

virtude da anulação da avaliação realizada no dia 12 de fevereiro de 2017, 

em razão da “inconsistência havida, relativa à ausência de folhas de 

respostas da prova discursiva”. Aduz o autor que teve prejuízos advindos 

da anulação do referido certame, eis que precisou locomover-se até a 

capital federal, experimentado gastos com passagem, hotel e alimentação, 

além de ter sofrido abalo emocional em virtude de tal acontecimento, o qual 

deve acarretar em indenização por danos materiais e morais advindos da 

anulação da prova em comento. DO DANO MATERIAL ALEGADO Os 

danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio 

corpóreo de alguém. Consoante o disposto nos artigos 186 e 403 do 

Código Civil, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, 

necessitando tais prejuízos de prova efetiva. Pois bem. Alega o 

reclamante que o cancelamento da prova no dia do concurso causou-lhe 

prejuízos de ordem material, pois teve que desembolsar valores com o 

transporte, hospedagem e alimentação, pleiteando assim o ressarcimento. 

De acordo com o reclamante, os valores dispensados para custeio de 

transporte e hospedagem perfazem a quantia de R$ 401,53 (quatrocentos 

e um reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha discriminada às 

fls. 04 da inicial. Porém, apenas consta nos autos, a presença do bilhete 

de passagem de retorno, datado de 13/02/2017, pela empresa de 

Transportes Andorinha S/A no valor de R$ 93,34 (noventa e três reais e 

trinta e quatro centavos), deixando de colacionar aos autos o bilhete de 

passagem correspondente a ida até a capital federal, o que não comprova 

que o reclamante tenha feito uso do transporte público para se locomover 

até lá, podendo ter ido inclusive de carona, eis que não trouxe aos autos o 

outro bilhete de passagem, nem prova equivalente. No que concerne a 

hospedagem, também não colacionou aos autos documento probante 

nenhum de sua estadia, no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro 

reais), verificando-se apenas um saque realizado na data de 13/02/2017 

no Banco 24 Horas, no valor de R$300,00 (trezentos reais), sem 

comprovação nenhuma da finalidade e/ou destino do numerário. No 

tocante aos gastos com alimentação, verifica-se no extrato de seu cartão 

de crédito três compras efetuadas no dia 13/02/2017 em Rossoni 

Restaurante, GRSA BOBS e Lanchonete e Vita, no valor de R$ 90,85 

(noventa reais e oitenta e cinco centavos), que apesar do reclamante não 

trazer qualquer nota com a discriminação do que consumiu, o extrato 

trazido leva a crer que se tratava de alimentação necessária a sua estadia 

no local, sendo os três lugares de compra do ramo alimentício. Segundo 

entendimento pacífico e reiterado da jurisprudência, em consonância com 

os artigos 186 e 403 do Código Civil, ao pleitear-se indenização por danos 

materiais exige-se a comprovação do quantum reclamado, eis que o 

prejuízo patrimonial não é presumível. Em outras palavras, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável que o autor comprove a 

extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato 

ilícito. No que concerne ao ônus da prova, o artigo 373, I, do CPC, impõe ao 

autor o ônus da prova de seu direito. Logo, se o autor não se desvencilha 

do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos 

pretensos danos materiais, ressai indevida a indenização a tal título. Ora, 

conforme destacado acima, a prova documental acostada aos autos pelo 

autor comprova apenas o desembolso com passagem de ônibus no valor 

de R$ 93,34 (noventa e três reais e trinta e quatro centavos), e com 

alimentação no valor de R$ 90,85 (noventa reais e oitenta e cinco 

centavos). Em vista disso, considerando o prejuízo patrimonial 

efetivamente comprovado nos autos, a condenação da reclamada ao 

pagamento de danos materiais no importe de R$ 184,19 (cento e oitenta e 

quatro reais e dezenove centavos) é medida de direito. DO DANO MORAL 

ALEGADO O dano moral constitui-se em uma lesão a direitos da 

personalidade, ou seja, uma lesão a um interesse existencial 

concretamente merecedor de tutela. Não se pode confundir os meros 

transtornos e aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia com os 

danos morais, sob pena de colocar em descrédito a própria concepção de 

responsabilidade civil. Em suma, haverá dano imaterial quando ocorrer 

uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Pois bem. Aduz o reclamante 

que não há como negar o dano moral, diante da experiência ordinária de 

qualquer pessoa que faz a inscrição para um certame, se desloca de sua 

cidade até outro Estado e após realizar a prova é surpreendido com a 

anulação da prova. Afirma o reclamante que tal situação impõe ao 

indivíduo ofendido alteração em seu bem-estar psicofísico, perturbação e 

inquietação, sem considerar, ainda, o sentimento de frustação 

experimentado. Ora, pelo que se depreende dos autos, foi oportunizado a 

todos os candidatos que quisessem desistir de sua participação no 

certame, o direito ao reembolso do valor recolhido, através de link 

disponibilizado pela internet aos candidatos. Deste modo, foi oportunizado 

ao autor solicitar o estorno de sua taxa de inscrição, porém, assim não 

procedeu, optando por realizar a prova em nova data, conforme carta de 

confirmação de inscrição juntada aos autos, com dia de realização da 

prova para 26/03/2017. Veja-se que a falta de folhas resposta para as 

questões discursivas, cujo vício se verificou no momento da abertura dos 

malotes de prova, foi a causa de anulação da prova. Portanto, não restam 

dúvidas de que se optou pela anulação da prova visando a segurança 

jurídica dos próprios candidatos, que poderiam ser prejudicados. Pode-se 

dizer que infortúnios indesejáveis como a situação vivenciada pelo 

reclamante, que despendeu valores para se deslocar até a cidade de 

realização do concurso, são passíveis de ocorrer. Todavia, o dano moral 

não se confunde com meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo 

material. Não se nega o aborrecimento que a anulação da prova causou 

no autor. Mas não se pode esquecer que a anulação foi necessária para 

garantir a idoneidade do concurso e segurança dos candidatos. Tem-se 

apenas um contratempo, ao qual todos nós podemos estar sujeitos, o que 

não autoriza, por si só, formular pretensão indenizatória. Permitir isso seria 

instalar a indústria do dano moral, onde qualquer irregularidade no 

cotidiano poderia gerar uma indenização. Trago a baila o seguinte: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO CANCELADO. DANO 

MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. VERIFICAÇÃO EM 

PARTE. IMPROVIMENTO. 1. A jurisprudência pátria não tem reconhecido a 

ocorrência de danos morais Em casos similares ao presente, em que 

concursos públicos são cancelados, ou mesmo anulados. 2. Dano material 

devido, conforma avaliação realizada pelo magistrado singular, com o 

decote de parcelas não devidas. 3. Apelação cível improvida. Encontrado 

em: DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL 11/03/2015 - 11/3/2015 Apelado: CETRO CONCURSO... 

PÚBLICOSCONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO. Apelante: CRISTIANE 

VALPORTO CAMPOS Apelação APL 0086252014 Nos casos em que há 

anulação ou cancelamento de prova do concurso, a doutrina civilista e 

jurisprudência dominantes não reconhecem a existência de dano moral. 

Entendem que a situação não transcende a esfera do mero aborrecimento 

atinente à vida do concurseiro, acolhendo apenas os gastos devidamente 

comprovados pelo candidato, conforme avaliação feita pelo Magistrado. 

Desse modo, incabível indenização por dano moral. Dispositivo Neste 

contexto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a reclamada a pagar 

ao reclamante indenização por dano material no valor de R$184,19 (cento 

e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), acrescido de correção 

monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. São Félix do Araguaia- MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62273 Nr: 44-09.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Janthomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação do(s) requerido(s) 

e busca e apreensão do veículo, cujo valor deverá ser verificado no site 

do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo 

Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 16337 Nr: 2664-82.2004.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Loureiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freiria de Oliveira - 

Promotor de Justiça - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701 inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação do réu para manifestar acerca da 

fiança, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53136 Nr: 1209-67.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58983 Nr: 1216-54.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Souza Ivo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 1262-43.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha - OAB:9870

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701 inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para promover o 

regular andamento do feito, especialmente quanto ao requerimento de 

extinção do feito pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 50860 Nr: 370-76.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 370-76.2012.811.0098

Cód. 50860.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por FELICIANO BISPO DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), todos devidamente qualificados 

nos autos.

Conforme o petitório de fl. 118 a parte autora requer a desistência da 

presente demanda, haja vista que ocorreu litispendência com um processo 

que tramitou no Juizado Especial Federal de Cáceres/MT.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Isento a parte autora de custas e despesas processuais, na forma do art. 

98 do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 271-04.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiceia Alves Martins Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Processo n° 271-04.2015.811.0098

Código 55462.

Trata-se de Embargos à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em desfavor de Valdiceia Alves Martins Brito, ambos 

devidamente qualificados. Aduziu o impugnante o excesso à execução 

intentada pela impugnada.

Manifestação às fls. 28/30, na qual a embargada manifesta sua 

concordância e pede a homologação do cálculo apresentado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101946/2/2018 Página 553 de 597



No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC.

 Toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, 

sendo desnecessária a dilação probatória.

O inconformismo do impugnante restringe-se ao argumento de que houve 

excesso de execução.

Analisando os autos vejo que a parte embargada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte embargante, requerendo, inclusive, a sua 

homologação na forma trazida aos autos, motivo pelo qual desnecessária 

se torna a explanação dos argumentos arguidos pelo impugnante.

 Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação, para 

acolher as razões do embargante, reconhecendo o excesso à execução, 

bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 11, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Sem custas e despesas, ante a isenção do INSS ut Lei 7.603/2001, e da 

parte impugnada, nos termos do art. 98 do NCPC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 29 de janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 54220 Nr: 705-27.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Camilo Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, 

Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma 

do art. 98, § 3º do NCPC.Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais).Após, em nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 29 de Janeiro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 62332 Nr: 85-73.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Durante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR da Maia Prestadora de Serviços ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 62332.

Citem-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 12 de Março de 2018, ás 

13h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Ao arremate, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Porto Esperidião/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 49-31.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PIRES CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62278.DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição 

inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 

10.492,25 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco 

centavos), conforme planilha de cálculo de fls. 13/14, acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do 

Novo Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em quinze dias, 

apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em que 

pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31108 Nr: 607-47.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Souza Queiroz - OAB:MT/7.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 31108.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 157/159, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 29 de janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 37-17.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAMRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62254.DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição 

inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 5.977,84 

(cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo de fl. 09-v°, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do Novo 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em quinze dias, 

apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em que 

pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17899 Nr: 1088-98.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Neis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30032 Nr: 938-83.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neucinda Faustino de Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12245 Nr: 765-35.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a apelação no efeito devolutivo, mantendo a decisão que 

concedeu a tutela antecipada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Oficie-se ao INSS para que promova a implantação do benefício.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16953 Nr: 138-89.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS JOÃO ROBERTI, HENRIQUE LUIZ MAZUREK, 

CARLOS ALOYSIO MAZUREK, JORGE MAZUREK, Sigmar Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP

 Vistos em correição.
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Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 459-46.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JONAS JORIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Busca 

e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 459-46.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JONAS JORIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 

restou evidenciada nos autos, especialmente pelo INSTRUMENTO DE 

PROTESTO que consta da petição inicial, conforme entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “É válido, para caracterização 

da mora, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado 

nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do 

devedor”.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento 

nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela 

Lei 10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o bem com a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no 

prazo de 15 dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do 

DL 911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8162 Nr: 578-95.2004.811.0080

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia, Amirto Ananias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5.360-A/MT, Fernando Cézar Leopoldino - OAB:14.291-A/MT, 

MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:AOB/MT 7317-E, Rafael 

Cardoso Tonhá - OAB:12.290, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A, 

TARCISIO CARDOSO TONHÁ - OAB:3573-B/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, a fim de justificar o não 

comparecimento em perícia médica.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46108 Nr: 605-27.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WD, ACPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

ABSOLVENDO os réus WESLEY DANIEL, vulgo “neném” e ANA CÉLIA 

PEREIRA DA SILVA devidamente qualificados, dos crimes previstos nos 

artigos 217-A, caput, e 136, caput, ambos do Código Penal, o que faço 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Quanto ao denunciado preso, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para 

seu devido e imediato cumprimento, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Sem custas processuais (art. 804, CPP). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se a vítima, o acusado e a defesa. Cientifique-se o Ministério 

Público. Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo. Ribeirão Cascalheira/MT, 31 de Outubro de 2017.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52748 Nr: 2-17.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52463 Nr: 3678-07.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA ALVES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 
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11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52946 Nr: 140-81.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Gaspar Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 

12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 3672-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONES FARIAS DA SILVA, Lia Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 

15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 112-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CORREIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3776-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE LOUZEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 03/02/2018, ref. 

11.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36209 Nr: 39-49.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Knapp, Djalma Knapp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Adami, Marco Antonio Adami 

Filho, FATIMA CRISTINA RIBEIRO ADAMI, Daniel Adami, Flávia Cristina 

Ribeiro Adami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180/MT, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:10.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Brotto - OAB:OAB/PR 

21.600, PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - OAB:27301

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO ADAMI, Cpf: 

04082283935, Rg: 297357410, brasileiro(a), solteiro(a), estudante.. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Fatos: Os requerentes são corretores de imóveis e 

prestarem serviço de intermediação (corretagem) aos requeridos na 

operação de compra e venda do imóvel rural denominado "Fazenda 

Adami", situado na localidade denominada Santana, município de Ribeirão 

Cascalheira, com área de 10.088 hectares, cuja avença foi 

compromissada através de COMPROMISSO PARTICULAR DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. Com efeito, a importância que 

se pretende rebecer através desta ação, é de R$ 465.000,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).

Despacho/Decisão: Autos n° 39-49.2015.811.0079 (36209)Ação de 

CobrançaDecisão.DEFIRO o pedido retro da parte autora.Pois, 

compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou por duas vezes 

citar pelos correios a parte requerida, porém não obteve êxito. 1) 

CADASTRE-SE o advogado (a) da parte requerida no Sistema Apolo, para 

que possa ter ciência dos atos processuais.2) Dessa forma, CITE-SE POR 

EDITAL a parte requerida Flávia Cristina Ribeiro Adami, por se encontrar 

em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), com o 

prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei, para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça sua contestação a presente 

Ação. 3) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 06/10/2016. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 05 de fevereiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 18-23.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo n.º 18-23.2016.811.0052 – Código: 38320

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 
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ANDERSON ALVES DA SILVA condenado, pela prática do crime descrito 

no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção 

e 10 (dez) dias-multa.

Realizado o cálculo da pena (ref. 14), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 

18), como a defesa (ref. 22) manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando ANDERSON 

ALVES DA SILVA (Ref. 14), e, levando-se em conta a concordância do 

Ministério Público e da Defesa, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Ademais, DESIGNO ADMONITÓRIA para o dia 17 de abril de 2018, às 

17h30min.

1- INTIME-SE ANDERSON ALVES DA SILVA da designação de audiência, 

devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir o ato, CERTIFICAR se o 

reeducando possui condições financeiras de constituir advogado.

2- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 

5106-A, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. DESTACO que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente.

3- CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3942 Nr: 56-55.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosângela Pereira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052/MT

 ...Vistos etc.,

Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE 

a parte contrária para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 374-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Quirino de Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT

 ...Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 

08 DE MAIO DE 2018, ÀS 14H35MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

..ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43268 Nr: 461-37.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmito Bento Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca do oficio juntado na ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 253-19.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vilmar de Souza Rodrigues, Laudicéia Ferreira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilian Ferreira Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... Antes de apreciar o pedido liminar, em respeito ao princípio do melhor 

interesse da criança B. F. R. e não haver perigo in reverso, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao 

exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de 

guarda recomendada ao caso desenhado nos autos, voltando-me 

conclusos imediatamente.CITE-SE a parte requerida para apresentar 

resposta no prazo legal e com as advertências de praxe.Sem prejuízo das 

diligências encimadas, DETERMINO que designe audiência de conciliação 

ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

intimado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – 

art. 334 e §§, CPC/2015.Outrossim, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem 

como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 253-19.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vilmar de Souza Rodrigues, Laudicéia Ferreira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilian Ferreira Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018 às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11538 Nr: 841-41.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilza Alaides de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a informação de que os valores estão sendo orçados 

mediante Lei Orçamentária anual 2016 na Câmara Municipal de Lambari 

D’Oeste/MT(Fls.244), INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do recebimento ou não do débito 

exequendo, sendo o silêncio interpretado como quitação integral (art. 924, 
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II do CPC/15).

Após, DÊ-SE vistas ao MPE.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 2909-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ APARECIDO GOMES, Cpf: 

97024953187, Rg: 1.459.968-6, Filiação: Sebastião de Oliveira Gomes e 

Sebastiana Santos Gomes, data de nascimento: 27/07/1979, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, trabalhador rural, Telefone (65) 

9804-4642. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: citação por edital do cusado JOSÉ APARECIDO GOMES, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação nos dois 

endereços apresentados no respectivo mandado, sem sucesso.

Despacho/Decisão: Processo n.º 2909-80.2017.811.0052 – Código: 

47940Vistos em correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 18, 

pelo que DETERMINO a citação por edital do cusado JOSÉ APARECIDO 

GOMES, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação 

nos dois endereços apresentados no respectivo mandado, sem 

sucesso.Ademais, haja vista NÃO se tratar de processo com réu preso, 

RETIFIQUE-SE a classificação dos presentes autos no sistema 

Apolo.Transcorrido o prazo, VISTA ao MPE para pugnar o que entender de 

direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 31 de janeiro de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-79.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PITTERSON MENDES LAMARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 5 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO 

- MT0021711A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 09:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000028-79.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-64.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 5 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000029-64.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-80.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010410-80.2016.8.11.0052 REQUERENTE: KELLY ELENICE FRERES 

COQUEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 11435612) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

Vistos em correição. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 5 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 09:30 , no endereço 
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ao final indicado. Processo: 1000030-49.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000050-74.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ENI DAS GRACAS CUNHA 

ALMEIDA REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. VISTOS, Dispensado 

relatório, na forma do art. 38 da lei 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ENI DAS GRAÇAS CUNHA ALMEIDA em face de EDITORA 

TRES S/A. Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o 

não comparecimento da parte reclamada (Id. 9235569 ), regularmente 

citada e intimada para o ato (id. 8227908). Nota-se que regularmente 

citada para comparecer em audiência de conciliação, a parte requerida 

não compareceu ao ato, contudo apresentou contestação a ação, mas 

não trouxe qualquer documento que comprove aos fatos alegados. A 

aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que 

estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Uma vez que a requerida deixou de provar a regular 

solicitação de contratação da assinatura de revista, que esta sendo 

descontada indevidamente do seu cartão de crédito. ANTE O EXPOSTO, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: RESTITUIÇÃO do valor de R$ 

898,20 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) valores estes 

que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da citação e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão; DECLARAR a inexistência 

do debito no valor de R$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte 

centavos); CONDENAR a requerente, ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a títulos de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir da prolação da sentença nos termos 

da Súmula 362 do STJ. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga Vistos em Correição. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 79457 Nr: 218-22.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

1.241,00(Hum mil, duzentos e quarenta e um reais), referente ao 

cumprimento do mandado no Distrito de Marzagão, Zona Rural neste 

Município de Rosário Oeste-MT, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 4467-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira da Costa, Roque Alves dos 

Santos Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado pelo réu ROQUE ALVES DOS SANTOS MARINHO.Intime-se a 

defesa acerca da presente decisão.Cientifique-se a representante do 

Ministério Público.Proceda-se com o integral cumprimento da decisão de fl. 

172, com a citação dos réus para apresentação de resposta à 

acusação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 581-82.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pedroso de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos de código 53537 

julgou improcedentes os embargos à execução, intime-se a exequente, 

para no prazo de cinco dias, promover o andamento dos autos, pugnando 

oque entender de direito.

Cumpra-se, providenciando - se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 
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da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17.573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007 CJG, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os patronos dos 

requeridos e assistente de acusação, do despacho exarado nos autos 

abaixo transcrito e da data da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri 

para o dia 17 de abril de 2018, às 09:00 horas. Despacho Transcrito: 

Vistos etc.

Considerando a justificativa apresentada, DEFIRO o pleito de fls. 1.570 e 

por esta razão redesigno a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri 

para o dia 17 de abril de 2018, às 09:00 horas.

 Notifique-se o Ministério Público Estadual e a defesa dos réus.

 Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, bem como os 

acusados Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcanjo da Silva.

Providenciem-se as fotocópias necessárias para a realização do Júri.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18085 Nr: 844-61.2006.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracy Marques da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - PROCURADOR FEDERAL DO INSS - - OAB:

 Em obediência a decisão de fls. 225 dos autos e nos termos da 

Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

finalidade de intimar a parte exequente a manifestar no prazo de 10(dez) 

dias acerca da petição fls 227/241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 73255 Nr: 1536-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DA SILVA TEIXEIRA - ME, Jucilene da Silva 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

 Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000140-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOCELMA SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos e etc... Processo já sentenciado, caso necessário expeça-se o 

respectivo alvará e arquive-se. Cumpra-se ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000140-45.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOCELMA SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos e etc... Processo já sentenciado, caso necessário expeça-se o 

respectivo alvará e arquive-se. Cumpra-se ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020009-40.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020009-40.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-47.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-47.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 
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de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-47.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 
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posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 
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para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-45.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos e etc... 

Processo já sentenciado, caso necessário, expeça-se o respectivo alvará 

e arquive-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-77.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE SANTINA DA GUIA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos e etc... 

Processo já sentenciado, caso necessário, expeça-se o respectivo alvará 

e arquive-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-77.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE SANTINA DA GUIA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos e etc... 

Processo já sentenciado, caso necessário, expeça-se o respectivo alvará 

e arquive-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000294-63.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que a Contestação foi apresentada no prazo legal. Assim Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente a apresentar 

Impugnação a contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-40.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERENTE apresentou recurso inominado ID 

n°9411837, bem como o pedido de gratuidade ID.9411880, no prazo legal. 

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar contrarrazões ao referido recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-66.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, 

já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-20.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERENTE apresentou recurso inominado ID 

n°10027054, bem como o pedido de gratuidade, no prazo legal. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar contrarrazões ao referido recurso no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-45.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Vistos e etc... 

Processo já sentenciado, caso necessário, expeça-se o respectivo alvará 

e arquive-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-20.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certifico que parte REQUERENTE apresentou recurso inominado ID 

n°10027054, bem como o pedido de gratuidade, no prazo legal. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar contrarrazões ao referido recurso no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-78.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAINA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 5 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Processo: 1000787-11.2016.8.11.0053; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: DANIVA FERNANDES DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO, 

acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2017 Hora: 15:00 , na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER, 

sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 de maio de 2017.dis 

ALBERTO DIAS DE ARAUJO CAVALCANTE GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 

33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 5 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 1024-12.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIMAR ANTONIO ZANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 224/229 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 1423-41.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, ANTÔNIO 

TADEU MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) DOS RÉUS PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS AS ALEGAÇÕES FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53503 Nr: 1296-06.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO contra ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, 

reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa em razão de 

sua conduta incidir no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, e sujeitando-o, 

com fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, à suspensão dos direitos 

políticos por 05(cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três anos); Custas e despesas 

processuais pelo vencido. Sem honorários na forma da lei;Após o trânsito 

em julgado, comunique-se a Receita Federal e Justiça Eleitoral dos termos 

desta decisão, bem como tornem os autos conclusos para anotação 

correspondente no Cadastro Nacional de condenados por improbidade 

administrativa (CNJ).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 565-10.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONETO YAMATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a expedição de alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52797 Nr: 565-10.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONETO YAMATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUE INFORME NOS PRESENTES AUTOS , QUE NÃO RECEBEU O ALVARÁ 

EMITIDO DE FLS.119, BEM COMO, SOLICITAR O LEVANTAMENTO DO 

MESMO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17778 Nr: 959-90.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACIANE DO SOCORRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA SOLICITAR NOS 

PRESENTES AUTOS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA PARA EXPEDIÇÃO 

DO RPV, BEM COMO, INCICAR CONTA BANCARIA PARA DEVIDO 

DEPOSITO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50546 Nr: 388-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52777 Nr: 541-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELFORNO - ESPÓLIO, LOURDES GONÇALVES 

DELFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 275-87.2016.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 275-87.2016.811.0039.

Código nº. 67309.

Vistos.

 Conforme o requerido pelo Parquet em ref. 114.

 Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 22 de fevereiro de 2018, às 14h 30 min, 

devendo as partes, bem como seus procuradores serem intimadas para 

comparecer à solenidade, com as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84404 Nr: 4609-33.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data compareceu nesta Escrivania de Vara 

Única a Sra. Geisiely Letícia Aguiar dos Santos, esposa do requerido, a 
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qual apresentou boleto de pagamento do Banco Bradesco Administradora 

de Consórcios Ltda no valor de R$ 2.810,00 (Dois mil, oitocentos e dez 

reais)referente aoacordo celebrado com a requerente, e mediante o 

exposto, solicita a imediata restituição do veículo ao requerido. O referido 

é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84404 Nr: 4609-33.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do pagamento do boleto de acordo e pedido de restituição, 

juntado a referência 11 dos presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 2204-58.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO DANTAS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 2204-58.2016.811.0039 Código 72116

 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ALOÍZIO DANTAS MENDONÇA

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): ALOÍZIO DANTAS MENDONÇA, Cpf: 

87215365115, Rg: 2.064.623 SSP MT Filiação: João Dantas Mendonça e de 

Tereza Marques Mendonça, data de nascimento: 28/12/1953, brasileiro(a), 

natural de Engenheiro Beltrão-PR, solteiro(a), agricultor, Endereço: 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS, ETC. Tendo em vista que esta comarca não dispõe 

de Defensor Público, conforme portaria em anexo, NOMEIO o/a Douto(a) 

Advogado(a) BRUNO RICCI GARCIA, OAB/MT 15078 para o ato, o qual 

desempenhara tal múnus público, por força da disposição estanque do 

artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB. Desde 

já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Homologo a 

desistências das testemunhas ADRIANO COELHO DA ROCHA e 

ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA como requerido pelo Ministério Público. 

Ante o requerimento ministerial de referência nº25, decreto a revelia do 

acusado nos termos do artigo 367, do CPP. Passo a sentenciar e, 

conforme disposição do artigo 2.20.2 da CNGC, inciso VII, passo a constar 

no presente termo apenas o dispositivo do julgado, verbis: Dispensado o 

relatório na forma do art. 81, § 3º da Lei 9.099, de 1995. DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO. Como relatado, trata-se de processo criminal levado a 

efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público 

de condenação do réu Aloízio nas penas do artigo 147 “caput” do Código 

Penal. Cumpre registrar, inicialmente, a presença das condições genéricas 

da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal). Da mesma forma, estão 

presentes os pressupostos processuais de existência e validade 

(acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e 

objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla 

defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito 

da acusação. A materialidade do crime se fez comprovada pelo BO de, 

Termo de Representação, e pelos depoimentos colhidos na fase de 

instrução. No que se refere à autoria delitiva, tenho que esta também 

restou devidamente comprovada, ante as provas produzidas durante a 

instrução criminal. As vítimas confirmam os fatos narrados na inicial, 

sendo decretada a revelia do réu. O crime de ameaça é assim tipificado: 

"Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave (...)” Ameaçar 

alguém significa intimidar, prometer malefício, utilizando-se o agente 

quaisquer meios, sejam orais, escritos, e outros meios, ressaltando-se 

que o mal que se prenuncia deve ser injusto e grave. Consuma-se o delito 

quando o ofendido toma conhecimento da ameaça, sendo certo se tratar 

de crime formal e instantâneo, que se consuma independentemente de 

resultado lesivo objetivado pelo agente. Consoante a lição de Fernando 

Capez, o elemento subjetivo do tipo “é o dolo, direito ou eventual, 

consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de 

causar-lhe mal injusto e grave. Não é necessário que o agente queira no 

íntimo concretizar o mal prometido, basta a vontade de ameaçar.” (CAPEZ, 

Fernando. Curso de Direito Penal, vol. 2, parte especial, 11ªed. – São 

Paulo: Saraiva, 2011) Diante disso, não há dúvidas que a ameaça 

proferida pelo acusado foi idônea e séria e que o mal anunciado era 

injusto e grave, causando medo às vítimas. Desse modo, resta 

incontroverso tanto a autoria como a materialidade delitivas, havendo nos 

autos conteúdo probatório suficiente que respalda as condenações. Por 

fim, não merece acolhida a tese esposada na defesa no que tange a 

exclusão do crime por ter as vítimas se sentindo ameaçadas, pois em 

seus depoimentos demonstraram temor das ameaças sofridas. Assim, 

tenho que materialidade e autoria delitiva restaram fartamente 

demonstradas, sendo a condenação medida imperativa. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu Aloízio Dantas Mendonça, qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 147, “caput”, do Código Penal. PASSO À DOSIMETRIA DA PENA A 

pena prevista para o crime de ameaça, nos termos do artigo 147, “caput”, 

CP é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa. Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: i) a 

culpabilidade da réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; II) o réu apesar de ter 

histórico policial, o mesmo não é tido em seu desfavor, segundo o que 

consta da Súmula 444, do STJ; III) conduta social não apresenta fato 

desabonadores; IV) sua personalidade é tida em seu desfavor, pois é 

pessoa voltada a violência; V) os motivos do crime não são justificáveis; 

VI) as consequências do crime foram graves, pois em referido crimes a 

vítima tem seu psicológico abalado. Nestes termos, considerando as 

causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE em 01 (um) mês de 

detenção. Ausentes agravantes e atenuantes. Ausentes também qualquer 

causa de aumento ou diminuição de pena que possa alterar a reprimenda 

imposta, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) mês de 

detenção. O regime de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos 

termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal. Deixo de 

proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, inciso I, do Código 

Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para 

concessão da benesse legal, eis que o delito foi cometido com grave 

ameaça à pessoa. Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da 

pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal. Deixo de fixar 

o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, eis 

que o réu é pessoa de parcos recursos. Transitada em julgado as 

condenações, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara 

de Execuções Penais deste Juízo. Após o trânsito em julgado, determino, 

ainda, a suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto 
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durarem os efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, 

inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se 

confunde com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III). 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT para as anotações pertinentes. Intime-se 

o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, incisos II, do 

Código de Processo Penal. Transitada em julgado, e cumpridas às 

disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Fábio de Jesus Quintiliano, 

(Estagiário), digitei. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 1031-42.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIS BERWING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC, e determino a restituição do 

veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação de multa diária de 500,00(quinhentos reais) limitada ao teto de 

15.000,00(quinze mil reais).Em face da regra da causalidade, condena-se 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento do 

valor da causa, consoante previsão do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Expeçam-se os alvarás na forma requeridaPublique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra. Transitado em Julgado, na ausência 

de novos requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80091 Nr: 314-98.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOURDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 69, eis que compulsando os autos 

mais precisamente na referência 59, a parte requerida compareceu em 

cartório e informou seu endereço, conforme abaixo transcrito:

“Certico que compareceu em cartório para outro processo (87208) a Srª 

ANA LOURDES MOREIRA CPF: 249.884.032-87, para apresentar seu 

endereço residencial:

Rua Matrinxã S/N

Bairro : Cidezal II,Sapezal /MT

Telefone: (65) 9-9950-3540”.

Com efeito, o mandado de busca e apreensão expedido na ref. 54 , foi 

confeccionado no endereço diferente do informado pela própria requerida, 

uma vez que foi expedido antes da juntada de certidão do novo endereço.

Desta forma, DETERMINO a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão a ser cumprido no endereço informado na ref. 59.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 3683-32.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARA SAMPAIO SERAPIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOUGLAS ORTIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte reqeurente através de sua procuradora para no 

prazo da r. Decisão de Ref. 11 apresentar as primeiras Declarações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81927 Nr: 1011-22.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI PATRICIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLLA DIVINA JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta por DANIELI PATRICIA DA COSTA em desfavor de 

PAOLLA DIVINA JOSÉ FERREIRA, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a decisão liminar 

proferida à ref. 03.Condeno a Requerido PAOLLA DIVINA JOSÉ FERREIRA 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo 

Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-72.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposto por 

JULIANA DE JESUS GONÇALVES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 
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processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Sapezal/MT, 5 de fevereiro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-96.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. O requerente informou 

a quitação da dívida ora pleiteada. Assim, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Sapezal/MT, 5 de fevereiro de 

2018. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-59.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA AUTOMOTORES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que no ID. 8145437 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Sapezal/MT, 

5 de fevereiro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-12.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS 95507825904 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANE KELLY SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto 

por ADEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS MEI em face de RHAYANE KELLY 

SANTOS SILVA. Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Salienta-se 

que é direito do autor desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu. Segundo enunciado n° 90 do 

FONAJE, in verbis: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". Não há 

que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso necessário, poderá 

pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim sendo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e seu § 4º, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

autora, conforme ID. 8145011. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Sapezal/MT, 5 de fevereiro de 2018. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-92.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que no ID. 7316861 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Sapezal/MT, 

5 de fevereiro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27728 Nr: 807-56.2017.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Oficiais de Justiça da Comarca de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

TABAPORÃ - MT, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção a Ordem de Serviço n.º 

001/2017/DF desta Comarca, verifica-se que este procedimento fora 

aberto por força do Ofício Circular 26/2017 – DAP (Código de 

Rastreabilidade – 81120172561595), em cumprimento da Lei n.º 

10.139/2014, que dispõe sobre o rateio dos valores correspondentes a 

depósitos pretéritos destinados a cumprimento de diligências efetuadas 

pelos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário de Mato Grosso.Consta na 

aludida Ordem de Serviço à determinação para que a Diretoria do Foro se 

diligencie no sentido de obter o número da conta bancária, a data de 

abertura, a finalidade específica da conta, e demais informações 

pertinentes ao presente processo.Na sequência, foi certificado às fl. 06 

as referidas informações, sendo que, às fls. 08/09 este juízo determinou a 

adoção de outras providências, com fito de melhor instruir a ordem de 

serviço.Com efeito, foi requisitado ao Gerente da Instituição Financeira o 

extrato da respectiva conta bancária, desde a abertura, sendo este 

juntado às fls. 11/174, constando o saldo total de R$ 28.576,99 (vinte e 

oito mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). À 

fls. 175/179 aportou à relação de todos os Oficiais de Justiça que já foram 

lotados nesta Comarca, incluindo os que ainda permanecem lotados.Por 

fim, a Sra. Gestora Geral certificou que em análise aos extratos juntados 

às fls. 12/174 foi possível constatar que apenas os depósitos nos valores 

de R$ 16,00, realizado no dia 16/05/2011, R$ 176,36, realizado no dia 

03/12/2012 e dois depósitos de R$ 48,40, cada, realizados no dia 

09/04/2015, não apresentam conciabilidade com os valores constantes 

das tabelas de diligências de seus respectivos períodos.É o relato do 

essencial.Fundamento e Decido.De elementar conhecimento que nos 

processos que não tramitam amparados pela gratuidade da justiça, é 

dever da parte interessada arcar com as custas processuais e demais 

despesas, abarcando, evidentemente, as diligências dos Oficiais de 

Justiça. O que se observa, entretanto, é que a metodologia adotada nas 

contas judicias abertas para o depósito das custas diligenciais não se 

mostrou eficaz, notadamente em virtude de ter sido permitido, ao longo dos 

anos, que inúmeros depósitos permanecessem sem a liberação, pois 

inexistente um controle de identificação do depositante, tampouco do 

processo a que se destinava, fatos estes que justificam o advento da Lei 

nº 10.139/2014. Com efeito, aludida norma legisla acerca do rateio de 

valores correspondentes aos depósitos bancários destinados ao 

cumprimento de mandados judiciais efetuados pelos Oficiais de Justiça do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. No caso dos autos, tem-se 

que no mês de março de 2003 fora aberta nesta Comarca, conta corrente 

junto ao Banco do Brasil com o nítido propósito de depósito dos 

pagamentos das custas diligenciais dos Srs. Meirinhos, sendo que no mês 

de julho de 2015, os depósitos passaram a ser identificados com o código 

dos processos.Sendo assim, seguindo os ditames da Lei n.º 10.139/2014, 

tem-se que os valores que remanescem na conta de n.º 7.777-1, são 

inerentes ao período que vai do mês de setembro do ano de 2005 ao mês 

de maio de 2011 (fls. 12/89), sendo que, a partir do mês de junho de 2011 

até o mês de julho de 2017 a conta permanece com o saldo mensal de 

depósitos zerado (fls. 90/173).Logo, considerando que no referido período 

dos depósitos que permanecem sem liberação laboraram perante esta 

Comarca de Tabaporã Oficiais de Justiça que não mais se encontram no 

quadro de servidores, consoante relação de fls. 175/179 e, visando o 

atendimento dos princípios da publicidade e moralidade e, ainda, da 

possibilidade de se constatar eventuais pagamentos de diligências sem 

que o respectivo mandado tenha sido cumprido, DETERMINO:a) seja dada 

ampla publicidade desta decisão, intimando por meio de edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, a ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) 

aos terceiros interessados, por 03 (três) vezes consecutivas, a fim de 

que postulem eventual restituição de valores depositados, nos casos em 

que o mandado não tenha sido cumprido e, ainda, os ex-servidores desta 

Comarca e seus sucessores, que tenham laborado no cumprimento de 

mandado(s) no período, para pleitearem o que entender de direito; b) seja 

oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

para que dê ampla publicidade aos advogados que integram seu quadro, 

para que postulem eventual ressarcimento dos montantes relativos a 

mandados não cumpridos no período citado, devendo instruir o pedido com 

cópia do comprovante de depósito e indicação do processo, igualmente no 

prazo de 30 (trinta) dias; c) seja oficiado à Procuradoria das Fazendas 

Nacional, Estadual e Municipal, com a mesma finalidade prevista no item 

‘b”;d) Sem prejuízo das providências alhures, intime-se José Roberto 

Basílio e Edimilson Gomes Teixeira, ambos lotados no período que 

compreende os anos de 2005 a 2013 como Oficiais de Justiça nesta 

Comarca, para que, cientes da ordem de serviço que embasa os 

presentes autos, dos valores que remanescem em conta desde setembro 

do ano de 2005 ao mês de maio de 2011, e do disposto na Lei n.º 

10.139/2014, requeiram o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante requerimento endereçado à Diretoria do Foro, com referencia 

aos presentes autos;e) Em cumprimento ao item alhures, expeça-se 

mandado de intimação caso as pessoas acima nominadas ainda residam 

nesta urbe, caso contrário, expeça-se carta precatória com a referida 

finalidade, fazendo constar cópia desta decisão; f) Da mesma forma, 

intimem-se os atuais oficiais de justiça que se encontram lotados nesta 

Comarca, para que cientes da presente decisão, querendo, se manifestem 

em igual prazo;f) Ultimadas estas providências, e ultrapassados todos os 

prazos por ora fixados, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Antônio de 

Freitas, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO dos terceiros interessados, a fim de que postulem 

eventual restituição de valores depositados, nos casos em que o mandado 

não tenha sido cumprido e, ainda, os exservidores desta Comarca e seus 

sucessores, que tenham laborado no cumprimento de mandado(s) no 

período, para pleitearem o que entender de dieito.

Resumo da Inicial: Trata-se de procedimento que fora aberto por força do 

Ofício Circular 26/2017 - DAP (Código de Rastreabilidade - 

81120172561595), em cumprimento da Lei n.º 10.139/2014, que dispõe 

sobre o rateio dos valores correspondentes à depósitos pretéritos 

destinados a cumprimento de diligências efetuadas pelos Oficiais de 

Justiça do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Tabaporã, 01 de fevereiro de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11930 Nr: 665-62.2011.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Alves Ribeiro, Francisco Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miron Ferreira da Silva, Galileu Camargo Lima 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumprido as disposições da sentença, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22188 Nr: 284-49.2014.811.0094

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Nascimento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROXANE FERNANDES RIBEIRO DE 

BARCELOS - OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumprido as disposições da sentença, arquive-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29 Nr: 726-30.2005.811.0094

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Ana Paula Aparecida Rosa Barros - OAB:7.808-E, 

Anderson Bettanin de Barros - OAB:7901/MT, Grasiela Elisiane 

Ganzer - OAB:5384-E/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, Silvana Farinha Archanjo Dama - OAB:10860-A/MT, 

Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito 

de localizar bens penhoráveis, sem êxito.

 Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a 

execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. 

Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 256-28.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ, JTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:MT/11.265

 Vistos, etc.

No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito 

de localizar bens penhoráveis, sem êxito.

 Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a 

execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. 

Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 145-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 174-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA, VA, MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Regulamentação de Guarda Cumulada 

Regulamentação de Visitas c.c Guarda Compartilhada proposta por Silvio 

José de Souza e Catarina de Fatima Souza, em desfavor de Tatiana 

Aparecida Aquino, Valdir Aquino e Margarida Boraxicz Aquino.

 A ação foi recebida à fl. 16, determinando a citação da parte requerida.

Devidamente citados os requeridos Valdir Aquino e Margarida Boraxicz 

Aquino, apresentaram contestação às fls. 20/24.

 A requerida Tatiane Aparecida Aquino, citada pessoalmente (fl. 46), 

deixou decorrer o prazo para apresentar contestação, permanecendo 

silente, razão pela qual decreto sua revelia, não se aplicando seus efeitos, 

eis que o feito carece de maior instrução probatória.

Destarte, verifica-se que até o presente momento não foi designada 

audiência de conciliação nestes autos.

Considerando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial, inteligência do art. 3º, §3º, do CPC.

Considerando ainda, que o conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como, as disposições da lei de 

organização judiciária (§1º do art. 334 do CPC).

Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta de audiências 

da conciliadora/mediadora desta Comarca.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se as partes e seus defensores.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21946 Nr: 86-12.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
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Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23029 Nr: 904-61.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Estadual - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24064 Nr: 571-75.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VYdSS, RdSS, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Régis Rodrigues Ribeiro - 

OAB:4936/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA proposta 

pelo Ministério Público Estadual na defesa dos interesses individuais 

indisponível de menor.

A parte autora informou o pagamento da pensão requerendo a extinção 

pelo cumprimento.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Com efeito, pelo que consta dos autos, sobretudo em razão da 

manifestação encartada da parta Autora, sendo satisfeito o débito 

perseguido nestes autos, resta-me extinguir o feito.

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA a presente execução, isto com resolução 

de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC/15, sem custas ou despesas 

processuais.

Uma vez PRECLUSA a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24875 Nr: 183-41.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliano de Oliveira Souza, Janaina Fagundes Mota Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Rubens de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência por 

ambas às partes, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 15:00 horas;

II – Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 III – EXPEÇA-SE Carta Precatória com a finalidade de inquirição das 

testemunhas que não residam nesta Comarca;

V – INTIMEM-SE os autores e os requeridos pessoalmente, vez que, foi 

pleiteado o depoimento pessoal das partes.

VI – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25356 Nr: 476-11.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-S

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação proposta por GERALDINO VIANA DA SILVA, 

para CONFIRMAR a decisão interlocutória de fls. 86/89 e, assim, 

DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA motivo da inclusão do nome da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, inerente ao 

contrato n.º 1501415091, no valor de R$ 309,80 (trezentos e nove reais e 

oitenta centavos), e ainda, para CONDENAR a requerida a pagar o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, na forma 

da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

evento lesivo (negativação), na forma do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ, 

por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

fulcrado no art. 487, I, do CPC/15.4.Disposições FinaisCONDENO, ainda, a 

parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação ora arbitrada, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo das providências alhures, fica desde já 

determinada a retificação do nome da parte requerida que consta na capa 

dos autos, para que passe, doravante, a tramitar em face de SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, procedendo a Sra. Gestora com as 

alterações necessárias.Com o trânsito em julgado, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28487 Nr: 1226-76.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Cardoso de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Busca e Apreensão, sendo que a parte autora 

requer desistência da demanda.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Busca e 

Apreensão pela desistência da ação, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor, tendo em vista que já houve a desistência do prazo recursal. 

Da mesma forma, proceda-se às eventuais baixas de restrições judiciais 

junto ao RENAJUD e DETRAN acerca do veículo objeto da lide, caso 

efetuada.

 Custas remanescentes em desfavor do Requerente, sendo que deixo de 

condenar em honorários, pois não houve a citação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28945 Nr: 1457-06.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º, §12, do Decreto-Lei 911/69, 

regulamentado pelo Provimento n.º 31/2015 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nos termos da decisão proferida nos autos do 

processo original. Uma vez efetivada a apreensão dos bens, 

comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, para fins de providenciar 

a intimação da instituição financeira para retirar os bens do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme 

estabelecido no Provimento n.º 31/2015 – CGJ/MT. Atente-se ainda, para a 

previsão constante no item 3.1.25.1 do referido Provimento. Sem prejuízo 

das providências alhures, proceda-se com a correção do registro de 

distribuição do presente requerimento, nos termos do item 3.1.22, I e II, do 

Provimento n.º 31/2015 – CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário 

para tanto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1753-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar que 

o INSS conceda o benefício de prestação continuada, em favor da 

requerente JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, 

até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) pelo descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 

ressalvando a possibilidade de majoração da multa em caso de 

descumprimento.Cite-se e intime-se a Autarquia Previdenciária com o 

envio dos autos à sua procuradoria. Intime-se, ainda, sua gerência 

executiva em Juara para o cumprimento da medida liminar.Intime-se o autor 

por seu advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2275 Nr: 95-86.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Vidoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Tereza de Almeida Vidoto 

Freitas - OAB:8349MS, José Fabiano Bellão Gimenez - 

OAB:6014/MT, Sueli Erminia Belão Portilho - OAB:2248/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

I – INTIME-SE a parte exequente da impugnação oposta às fls. 180/184 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do exequente, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21781 Nr: 1145-69.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22301 Nr: 374-57.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22809 Nr: 729-67.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22840 Nr: 753-95.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Yuhiti Hirose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária, sendo que, a parte autora mudou de endereço 

sem informar ao Juízo, não sendo conseguido realizar a intimação pessoal 

para se manifestar, sob pena de extinção do processo.

Os patronos foram intimados, mantendo-se inerte de manifestação.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora já 

foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada (art. 274, 

parágrafo único, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe 

competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Beneficiário de justiça gratuita.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 851-80.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23051 Nr: 926-22.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 47-78.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Aportou informação de que o crédito foi pago via 

RPV/PRECATÓRIO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas nos termos do artigo 3, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24040 Nr: 562-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Casonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Bulhões dos Santos - 

OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação possessória, sendo que, a parte autora mudou de 

endereço sem informar ao Juízo, não sendo conseguido realizar a 

intimação pessoal para se manifestar, sob pena de extinção do processo.

Os patronos foram intimados, mantendo-se inerte de manifestação.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.
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A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora já 

foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada (art. 274, 

parágrafo único, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe 

competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Revogo eventuais liminares deferidas.

Custas remanescentes pelo requerente.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24455 Nr: 813-34.2015.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Inacio Eckardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão, sendo que foi protocolada 

petição informando o acordo realizado entre as partes, requerendo a 

homologação e extinção, nos termos do artigo 487, III, alínea b do CPC.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O pedido de homologação de acordo implica em extinção do processo.

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos da 

petição protocolada. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Às providências para proceder às baixas necessárias e arquivamento. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24826 Nr: 155-73.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Souza da Cunha - 

OAB:OAB 13.837-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Cumpra-se o determinado em decisão de fls. 70, no que tange ao 

apensamento do presente processo aos autos do processo n.º 

336-11.2015.811.0094 – cód.: 23687;

II – Ultimada a providência alhures, em atenção ao relatório de visita 

técnica encartado às fls. 87/102, em cumprimento da decisão de fls. 81, 

DÊ-SE vistas dos autos ao MPE, para que se manifeste;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25080 Nr: 301-17.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

A parte autora informou o pagamento da pensão requerendo a extinção 

pelo cumprimento.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Com efeito, pelo que consta dos autos, sobretudo em razão da 

manifestação encartada da parta Autora, sendo satisfeito o débito 

perseguido nestes autos, resta-me extinguir o feito.

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA a presente execução, isto com resolução 

de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC/15, sem custas ou despesas 

processuais.

Uma vez PRECLUSA a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 337-25.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Fallgatter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Arthur Prudente Campos Souza Veras - OAB:16.335, 

CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, Eunice Elisia Silva 

Oliveira - OAB:16.543, Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130, 

Gabriel David Martins Santana - OAB:20.788, João Bonfim Barroso - 

OAB:12.874, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11.799, Naiane Cavalcante 

Batista - OAB:22937-O, Sérgio Henrique K. Kobayashi - 

OAB:MT/6.180, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) 

obrigação da requerida em proceder com a instalação da rede de energia 

elétrica na propriedade rural do requerido; b) prazo para instalação; c) os 

pressupostos caracterizadores da responsabilização civil por danos 

morais. Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram 

a produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão 

depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 

450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus 

probatório do Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. (...).Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28154 Nr: 1044-90.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdASS, CMdS, EBSdS, AFdBJ, CFA, RCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA
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ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 13352, FABIULA 

LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:OAB-MT 20.572, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:OAB-MT 10031, Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, 

Henrique Cristóvão de Assis - OAB:MT/16738, LIGIA CASTRILLON 

MACHADO - OAB:OAB-MT 22.602-O

 Vistos.

Às fls. 380/380-verso, o acusado Albertino Felix de Brito Junior, por 

intermédio de seu defensor, requereu a substituição da testemunha, 

Gabriel da Silva Matares (fl. 358), pela testemunha, Abraão Lincon de 

Laet.

 Oportunizada vista ao Ministério Público Estadual, este não se opôs ao 

pedido.

 Considerando que a substituição da testemunha requerida pela defesa do 

acusado Albertino, não acarretará prejuízo às partes, bem como, ante a 

concordância do Ministério Público Estadual, defiro o pedido.

 Intime-se a testemunha Abraão Lincon de Laet, para comparecimento na 

audiência designada nestes autos.

Outrossim, depreende-se de fls. 430/432, que o advogado constituído 

pelos acusados Bruno Flávio de Assis Souza Santos e Charles Martins 

dos Santos, apresentou notificação de renúncia.

 Devidamente intimados para constituir advogado de sua confiança, os 

acusados Bruno e Charles, informaram não possuírem condições 

financeiras para constituir novo defensor, oportunidade em que 

requereram nomeação de advogado dativo.

 Levando em consideração o princípio do contraditório e da ampla defesa, 

e, tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio o advogado Dr. Magaiver Baesso dos Santos, para atuar na 

defesa dos requeridos, Charles Martins dos Santos e Bruno Flávio de 

Assis Souza Santos.

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para providências que 

entender necessárias.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28638 Nr: 1307-25.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINO SANTANA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Assim, ante o exposto, antes do recebimento do presente procedimento 

e, visando melhor instruir o pedido inicial, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.Deverá o exequente comprovar:a) Data do ingresso 

na rede Telexfree;b) Qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad 

Central Family);c) Comprovante de pagamento para ingresso na rede;d) Se 

ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou;e) Se recebeu alguma 

bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual a data 

do recebimento;f) Caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo.g) Boletos Bancários e comprovantes de pagamento, caso tenha 

ingressado dessa forma;h) Extrato Bancário de Transferência de valores 

ao divulgador já atuante e que comprou suas contas na empresa, situação 

ocorrida quando do ingresso através de outro divulgador;i) Print de telas 

do Back Office;j) E-MAILS enviados pela empresa, que comprovam a 

existência, ativação, pagamento das contas adquiridas;k) Requerimento de 

devolução;l) Contrato;m) Caso não possua nenhum dos documentos 

informados anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade 

de contas adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do 

pagamento/ativação da conta, e login criado.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 1363-58.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação cautelar de busca e apreensão de menor com pedido de 

tutela de urgência proposta por Lorival Carlos dos Santos, em face de 

Adriana Moraes Nogueira, objetivando a busca e apreensão do menor Luiz 

Gabriel Nogueira dos Santos.

Narra na inicial, que o requerente possui a guarda do menor, sendo que a 

requerida, no exercício do direito de visitas, levou o filho menor consigo 

até a Comarca de Sinop/MT, se recusando a devolvê-lo ao guardião.

 A inicial foi recebida em plantão regionalizado na data de 12 de agosto de 

2017, às fls. 20/21, ocasião em que foi indeferido o pedido liminar e 

determinado a citação da requerida.

O feito tramitou regularmente, sendo que à fl. 37 e fls. 44/45, as partes 

manifestaram pela desistência da presente ação, uma vez que resolveram 

amigavelmente colocar fim ao litígio realizando acordo perante a 

Defensoria Pública da Comarca de Sinop/MT.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe.

 Levando-se em consideração que as partes manifestaram pela 

desistência da presente ação, uma vez que resolveram amigavelmente 

colocar fim ao litígio realizando acordo perante a Defensoria Pública da 

Comarca de Sinop/MT, somente resta a este juízo homologar o referido 

pedido nos termos da legislação vigente.

 DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente ação de inventário proposta por Lorival Carlos dos 

Santos, em face de Adriana Moraes Nogueira, à luz do art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Estendo a requerida os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

 Deixo de condenar as partes em custas e honorários, haja vista serem 

beneficiários da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no 

art. 98, §3º, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as determinações e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 1657-33.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Raffael Silva Lima - 

OAB:AP - 3.110

 Vistos.

Primeiramente, considerando que as testemunhas e o acusado residem em 

comarca diversa, cancelo a audiência designada nestes autos e determino 

a expedição de carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, para 

oitiva da testemunha José Edvaldo Leão da Silva.

Intime-se o acusado e sua defesa da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9536 Nr: 400-31.2009.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Vidoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fabiano Bellão 

Gimenez - OAB:6014/MT, Sueli Erminia Belão Portilho - 

OAB:2248/MS

 Vistos.

I - Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 72, no que tange ao 

translado de cópia do presente feito a partir da sentença de fls. 38/40, 

para os autos da execução de código n.º 2275;

II – No mais, sendo válida a intimação direcionada à Fazenda Pública 

Municipal, vez que, muito embora conste o petitório de fls. 75/77, tem-se 

às fls. 74 o ciente do D. Causídico Geraldino Viana da Silva, procurador 

municipal. E, não aportando aos autos pedidos pendentes de deliberação, 

ultimada a providência descrita no item I, fica desde já autorizado o 

arquivamento do presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 356-75.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 274/283, DEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos;

II – Sem prejuízo da providência alhures, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual para pagamento do débito perseguido no presente procedimento 

de cumprimento de sentença, podendo opor impugnação em 30 dias (art. 

535, do CPC);

III – Não impugnada a execução, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. (art. 535, §3º, I, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21933 Nr: 72-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gonçalves de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos dos artigos 574 e 575 da CNGC – Judicial TJ/MT, bem como do 

disposto no artigo 7º do Provimento 12/2017 – CCJ, determino a intimação 

via Diário de Justiça Eletrônico, fixando um prazo de 5 (cinco) dias para 

recolhimento das custas.

 Decorrido o prazo para pagamento sem qualquer providência do devedor, 

a Central de Arrecadação e Arquivamento deverá expedir a Certidão, 

observando os Provimentos 40/2014-CGJ, quando se tratar de saldo 

devedor de custas processuais, taxa judiciária e multa de procedimento 

administrativo passível de inscrição em dívida ativa, e 88/2014-CGJ, 

quando se tratar de saldo devedor de custas processuais, taxa judiciária 

e multa de procedimento administrativo passível de protesto, e 

providenciar as anotações às margens da distribuição.

Após o envio da certidão de débito ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o 

Procedimento de Cobrança deverá ser imediata e definitivamente 

arquivado com baixa na distribuição, mediante o lançamento do andamento 

"Arquivamento do Procedimento Administrativo de Cobrança com 

pendência" - Código 642

No mais, cumpra-se as normativas atinentes à matéria dispostas no 

Provimento 12/2017 CCJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22030 Nr: 151-07.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Chessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Vistos, etc.

I – Considerando que a não localização da testemunha Cecília Delgado 

fora meramente circunstancial, consoante se verifica às fls. 252/253, fls. 

253/verso, fls. 254 e fls. 258/verso, EXPEÇA-SE nova Carta Precatória à 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha 

Cecília Delgado;

II – Com o retorno e cumprimento da aludida missiva, certifique-se e 

intimem-se as parte para apresentarem alegações finais por memoriais no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24349 Nr: 757-98.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25393 Nr: 499-54.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Paulo de Tarso 

Gabriel de Oliveira, Patriani Nagy de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo Amalio Ghan Vasquez - 

OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/RS 80.026-A

 Dispositivo“Ex positis”, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15, INDEFIRO a 

INICIAL, ante o não recolhimento das custas e despesas processuais, por 

consectário, DECLARO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.PRECLUSA a via recursal, AQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 27191 Nr: 485-36.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimarães - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Busca e Apreensão, sendo que a parte autora 

requer desistência da demanda.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Busca e 

Apreensão pela desistência da ação, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor, tendo em vista que já houve a desistência do prazo recursal. 

Da mesma forma, proceda-se às eventuais baixas de restrições judiciais 

junto ao RENAJUD e DETRAN acerca do veículo objeto da lide, caso 

efetuada.

 Custas remanescentes em desfavor do Requerente, sendo que deixo de 

condenar em honorários, pois não houve a citação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28631 Nr: 1300-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Pereira Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Assim, ante o exposto, antes do recebimento do presente procedimento 

e, visando melhor instruir o pedido inicial, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.Deverá o exequente comprovar:a) Data do ingresso 

na rede Telexfree;b) Qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad 

Central Family);c) Comprovante de pagamento para ingresso na rede;d) Se 

ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou;e) Se recebeu alguma 

bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual a data 

do recebimento;f) Caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo.g) Boletos Bancários e comprovantes de pagamento, caso tenha 

ingressado dessa forma;h) Extrato Bancário de Transferência de valores 

ao divulgador já atuante e que comprou suas contas na empresa, situação 

ocorrida quando do ingresso através de outro divulgador;i) Print de telas 

do Back Office;j) E-MAILS enviados pela empresa, que comprovam a 

existência, ativação, pagamento das contas adquiridas;k) Requerimento de 

devolução;l) Contrato;m) Caso não possua nenhum dos documentos 

informados anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade 

de contas adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do 

pagamento/ativação da conta, e login criado.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2892 Nr: 633-67.2005.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Macisa S/A, Robertson Ruas Baganha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Haroldo do Prado, Amauricio 

Francisco Bezerra, Agropecuária Macisa S/A, Delvane José Malveiro, 

Luciano Correia Lemos, Andréa Zampieri do Prado, JOCIMAR CAPITÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas André Ribeiro - 

OAB:9935/MG, EDUARDO MARTINS RIBEIRO - OAB:, Élcio Lima do 

Prado - OAB:MT/4757, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Rômulo Maciel Camargos - OAB:37.818-MG, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938/A, Otávio de Melo Annibal - OAB:SP/90.703

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21931 Nr: 70-58.2014.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 910-68.2014.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali, Sônia Maria Sangalli, 

Agropecuária Encantado Ltda., Instituto Social Educativo e Beneficiente 

Novo Signo, Hanne Barb Herling Hinderberger Cardoso de Almeida, 

Roberto Franz, Liorando Caetano Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:MT/9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 400-84.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CUNHA FILHO - ME, Waldemar 

Cunha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28622 Nr: 1297-78.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOS REIS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24784 Nr: 135-82.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADARIA E CONFEITARIA TABAPORÃ LTDA - 

ME, Éder Rodrigues dos Santos, ELISÂNGELA TEIXEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 33-89.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de intimação do perito nomeado. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", (duas vezes) para emitir a guia no 

valor de R$ 900,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22313 Nr: 382-34.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agrícola Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para impugnação à contestação de fls. 

124/126, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-69.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

LOURIVAL DA SILVA SANTOS 85874779191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida logrou êxito em 

comprovar a impossibilidade de comparecer na solenidade outrora 

designada nos autos, REDESIGNO a AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 13 de Março de 2018, às 16:30 horas. 

INTIMEM-SE as partes da presente redesignação. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-07.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que o presente feito, na 

verdade, se trata de ação de execução de título extrajudicial, sendo que, o 

exequente pleiteou pelo recebimento e prosseguimento do feito de acordo 

com o rito das execuções, DECIDO: 1. CHAMO O FEITO À ORDEM para 

DETERMINAR a reclassificação da presente demanda, para que passe, 

doravante, a tramitar como processo de execução de título extrajudicial, 

sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-55.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A L COLONHEZI MOVEIS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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cumpra voluntariamente a sentença de homologação proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-07.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-60.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CASSIA MAGAYEVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-45.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-67.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI CAMILA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-52.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-57.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 
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expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-37.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALLY ROGERIA PEREIRA GOMES JARSCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-22.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Visando o integral cumprimento da sentença proferida nos 

autos, para fins de cálculo do saldo remanescente devido ao autor, 

INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos a folha de pagamento completa do autor inerente aos últimos cinco 

anos. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

requerido, certifique-se e intime-se a parte autora para que, no mesmo 

prazo, requeira o que de direito para prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-68.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos da E. Turma 

Recursal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

requerendo o que de direito. Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação das partes, fica desde já autorizado o arquivamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11277 Nr: 31-66.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Aparecida Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oquecomprar Comércio de Eletrônicos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:251.594 SP

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte exequente para que, ciente da não localização de 

Jaqueline Martins Secco (fls. 97), sócia da empresa executada, bem 

como, ciente do certificado às fls. 95, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

II - Oportunamente tornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22148 Nr: 256-81.2014.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa de seu advogado de defesa, para comparecer à audiência 

designada pelo Juízo Deprecado do Juizado Especial da Comarca de 

Colniza/MT, para inquirição de testemunha do autor, que se realizará no 

dia 13/03/2018, às 17h, no endereço: Rua Amapola, s/n, Centro, 

Colniza/MT, conforme Ofício nº 288/2017, juntado aos autos às fls. 159.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26484 Nr: 1088-77.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Waslawoski Kirst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias apresentar nos autos dados 

bancarios para levantamento dos valores de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20554 Nr: 1532-52.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Martinez, Patricia Soares de Paula, Rogério 

Soares de Paula, Anderson Soares de Paula, Gislaine Soares de Paula, 

Gismara Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26475 Nr: 1079-18.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Bruno Kirst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias apresentar nos autos dados 

bancarios para levantamento dos valores de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22774 Nr: 633-83.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR LINHARES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias apresentar nos autos dados 

bancarios para levantamento dos valores de honorarios sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19737 Nr: 791-12.2007.811.0108

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CONTATO, Sebastião Contato, Angelina 

Davantel Contato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Picolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Ribas - 

OAB:PR0014942

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43700 Nr: 2633-17.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ildo Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S/A, Icatu Capitalização S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT0013431B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 1229-62.2012.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Luis Oberherr, IVETE DA COSTA SILVA, 

SS DECORAÇÕES E VIDROS LTDA, VENILSON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:SP0261030, Gustavo Rodrigo 

Goes Nicoladeli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:OAB/SP 198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 PROCESSO Nº: 1229-62.2012.811.0108 (Código nº 40751)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: SS Decorações e Vidros Ltda.

V I S T O S.

Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos 

executados passiveis de constrição judicial, pugna o exequente pela 

realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar 

veículos em nome dos devedores que possam estar registrados no 

sistema RENAJUD.

De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo 

Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil e a existência de veículos 

cadastrados no Detran, havendo recente mudança de posicionamento da 

Corte Estadual no sentido de que a parte sequer precisa esgotar as 

diligencias que lhe são possíveis para requerer a busca judicial, havendo 

os órgãos de 1ª instância de se amoldar a essa nova orientação.

Dito isso, não exitosa a tentativa de penhora de numerários e ante o largo 

tempo de tramitação processual, mesmo sem que o credor tenha 

demonstrado maiores esforços na tentativa de localização de bens do 

patrimônio executado, amoldando o entendimento judicial à jurisprudência 

da Corte, defiro o pedido formulado, determinando a realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

RENAJUD.

Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao 

exequente, salientando, desde logo, que sendo infrutífera a pesquisa, 

deverá indicar novos bens ou adotar outras providencias que entender 

cabíveis, pena de extinção do feito executório por desinteresse da parte.

Publique-se no DJe.

Tapurah (MT), 3 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43795 Nr: 70-16.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE DA COSTA SILVA, SS DECORAÇÕES E VIDROS 

LTDA, VENILSON DOUGLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030

 Processo nº: 70-16.2014.811.0108 (Cod. 43795)Embargantes: SS 

Decorações e Vidros Ltda. e OutrosEmbargado: Banco do Brasil S/AV I S 

T O S, etc.Trata-se de embargos à execução aviados há mais de 4 anos e 

que até hoje não foram decididos, mesmo com a escancarada 

irregularidade na peça inicial que se encontra sem qualquer indicativo de 

memória de cálculo, planilha de débito ou qualquer demonstração material 

dos pontos de divergência apontados pelos devedores em sua ação 

constitutivo-negativa e o título executivo que aparelha a pretensão da 

instituição bancária.[...]Portanto, nos termos do artigo 917, § 4º, do Novo 

Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos à execução 

aviados pelos devedores, pelos motivos acima alinhavados (inexistência 

de memoria de cálculos e generalidade dos argumentos revisionais do 

contrato exequendo).Condeno os embargantes ao pagamento das custas 

e despesas processuais remanescentes, deixando, porem, de fixar a 

verba honorária sucumbencial, ante a ausência de defesa de parte do 

embargado.Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais. Tapurah/MT, 1º de fevereiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 22374 Nr: 235-39.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias apresentar nos autos dados 

bancarios para levantamento dos valores de honorarios sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 2301-50.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10158 Nr: 212-06.2003.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MATANA 

SACILOTO, LORI GERTA RASCOVETEKS SACILOTO, LAURO ALBERTO 

ULLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 Certifico para os devidos fins, e em cumprimento à determinação judicial 

de fls. 136, que, não consta nos autos procuração ou autorização, bem 

como algum cadastro no Sistema Apolo de que o advogado Dr. Cristiano 

Ribeiro Andrade, era representante da parte autora. Outrossim, informo 

que em busca dos dados do referido causídico, constatei que este 

faleceu, conforme extrato anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 59621 Nr: 2125-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON, ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, no valor de R$ 337,70 (trezentos e trinta e sete reais e setenta 

centavos) devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 2365-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cesário Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência é de R$ 

2,18 o km rodado da sede desta Comarca até o local para cumprimento, 

calculando-se ida e volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se 

distar mais de 30 km ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e 

volta), acrescer o valor R$ 1,90 ao km.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60180 Nr: 2448-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência é de R$ 

2,18 o km rodado da sede desta Comarca até o local para cumprimento, 

calculando-se ida e volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se 

distar mais de 30 km ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e 

volta), acrescer o valor R$ 1,90 ao km.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60512 Nr: 2714-24.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gioto & Gioto Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica Tapurah Diesel Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência é de R$ 

2,18 o km rodado da sede desta Comarca até o local para cumprimento, 

calculando-se ida e volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se 

distar mais de 30 km ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e 

volta), acrescer o valor R$ 1,90 ao km.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60558 Nr: 2742-89.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 
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diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado. Ressalto que o valor da diligência é de R$ 

2,18 o km rodado da sede desta Comarca até o local para cumprimento, 

calculando-se ida e volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se 

distar mais de 30 km ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e 

volta), acrescer o valor R$ 1,90 ao km.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41577 Nr: 425-60.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Rafael de Matos Bezerra Pignata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON RAFAEL DE MATOS BEZERRA 

PIGNATA, Cpf: 70276819195, Rg: 2.358.909-4, Filiação: Nilton de Matos 

Bezerra e Ines Pignata, data de nascimento: 21/02/1994, brasileiro(a), 

natural de Paraguai-, açougueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pelo Promotor de Justiça subscritor, no exercício de suas 

funções que lhe são conferidas pelo art. 129, inc. I, da Constituição da 

República e art. 25, inc. III, da Lei Federal nº 8.625/93, vem com base nos 

Autos de Inquérito Policial oferecer a presente DENÚNCIA em face de: 

Nilton Rafael de Matos. Bezerra Pignata, RG 2358909-4 SSP/MT, CPF n. 

702.768.191-95, natural do Paraguai (Estado Estrangeiro), solteiro, 

açougueiro (trabalha no Mercado Nacional), nascido em 21 de fevereiro de 

1994, filho de Ines Pignata e Nilton de Matos Bezerra, residente e 

domiciliado na Rua dos Pinhais, 1368, Bairro Cristo Rei, Tapurah-MT, 

telefone (66) 9647-0248, pelos fatos a seguir expostos: Consta do incluso 

inquérito policial, no dia 03 de março de 2013, por volta das 17h00m, na 

Avenida Paraná, Centro, Tapurah/MT, a Polícia Militar abordou Nilton Rafael 

de Matos Bezerra Pignata, que conduzia veículo (VW Gol, Placa JTP de 

Rondonópolis/MT, cor preta, em nome de Mauro Gomes de Almeida), com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em 

desrespeito ás disposições legais insculpidas no Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei 9.503/1997). Ademais, o mesmo não possui a 

documentação pessoal (CNH ou permissão) para a condução de veículo 

automotor, conforme exige a Legislação de trânsito. Verifica-se, deste 

modo, que o denunciado conduziu veículo automotor, em via pública, 

estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior 

àquela legal permitida, conforme demonstrado pelo Exame de alcoolemia 

no sangue de fi. 18, o qual comprova que o denunciado apresentava 0,82 

mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Destarte, com seu comportamento 

gerou perigo de dano a bens e colocou em risco a integridade física de 

terceiros, quando da condução de veículo sem a devida permissão ou 

habilitação, perdeu o controle do veículo, atingido o meio-fio de via pública 

desta cidade, bem como ao destruir patrimônio público (vegetação- 

pinheiro). Cumpre ressaltar que o próprio denunciado, em seu 

interrogatório perante a Autoridade Policial, fl. 08, confessou a prática do 

ilícito penal, afirmando que consumiu bebida alcoólica (cerveja) no dia 03 

de março de' 2013, pois estava com os amigos naquela tarde às margens 

de um rio, próximo à Boate do Negão e após, pôs-se a conduzir veículo 

automotor, tendo inclusive gerado perigo de dano concreto, vez que 

colidiu com a guia do meio-fio, bem como chocou-se contra a vegetação 

constante em via pública nas proximidades da Sorveteria Pinheiro. Assim 

agindo, o denunciado Nilton Rafael de Matos Bezerra Pignata praticou os 

fatos típicos previstos nos arts. 309 e 309 da Lei n 9.503/97 (Código 

Brasileiro de Trânsito), razão pela qual se oferece a presente denúncia, 

que espera seja recebida e autuada, citando-se o imputado para 

interrogatório e defesa que tiverem. Requer, outrossim, a produção de 

todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da 

verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, que 

deverão ser intimadas para depor sobre o fato, prosseguindo-se nos 

demais termos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado 

julgado e condenado.

Despacho: Processo n.º 452-60.2013.811.0108Código nº 41577Vara 

ÚnicaVistos etc.Indefiro o pedido de expedição de ofício com a finalidade 

de busca de endereço do réu NILTON RAFAEL DE MATOS BEZERRA 

PIGNATA, porquanto o Ministério Público possui poder requisitório e 

estrutura adequada para oficiar as empresas mencionadas em sua 

manifestação.Ademais, vale consignar que a secretaria da Vara Única 

desta Comarca conta com número exíguo de servidores em relação ao 

número de processos em trâmite nesta Comarca, sendo humanamente 

impossível executar todas as tarefas com maior celeridade.Entretanto, 

considerando que este Juízo possui acesso à ferramenta BacenJud, que 

serve inclusive para buscas de endereços, para maior celeridade, 

promovo a busca dos endereços do réu NILTON RAFAEL DE MATOS 

BEZERRA PIGNATA, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolo de requisição de informações ao BacenJud.Assim, restando 

frutífera a busca de endereço pelo BacenJud, expeça-se mandado de 

citação para cumprimento nos endereços eventualmente encontrados.Por 

fim, restando infrutífera a diligência no BacenJud, remetam-se os autos ao 

MPE para manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Tapurah/MT, 10 de janeiro de 2017.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 23 de novembro de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 131-08.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PIRES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:OAB/MT 14546

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44797 Nr: 848-83.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Leite, Janaina Villa Assad Urtulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:MT0017609O, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-A, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:MT0018714B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação nos autos, quanto a penhora on-line 

negativa, para no prazo de 10 dias indicar bens passiveis de penhora e 

apresentar planilha atualizada de débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52152 Nr: 632-54.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE JESUS FAGUNDES ME, JULIANO DE 

JESUS FAGUNDES, FABIANA MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58990 Nr: 1712-19.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Schussler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilton Roveri - OAB:62397 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 1505-20.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopavel Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Michelon do Valle - 

OAB:39980/PR, José Fernando Marucci - OAB:24483/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 2091-96.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 10 dias, quanto a penhora 

on-line negativa, para indicar bens a penhora e apresentar planilha 

atualizada de débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 1129-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANE TEIXEIRA DARIO - 

OAB:18423, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57951 Nr: 1130-19.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILANA CRISTINA BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANE TEIXEIRA DARIO - 

OAB:18423, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 2024-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES MARIANI LTDA ME, 

RICARDO MARIANI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51401 Nr: 252-31.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49037 Nr: 1076-24.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M, GASDM, ZAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERDAN SILVA DE MELO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA \b0 de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta deprecata, para 

responder, caso queira, a ação, bem como sua \b INTIMAÇÃO \b0 acerca 

da decisão que \b DEFERIU os alimentos provisórios, no valor equivalente 

a 30,00% (trinta por cento) do salário mínimo\b0 , a ser pago, até o dia 10 

de cada mês, através de depósito bancário na seguinte conta: \tab\line\b 

DADOS PARA DEPÓSITO\b0 : Caixa Econômica Federal, Agência 2086, 

Conta Corrente nº 5880-0, em nome de ZILDA APARECIDA SANTOS, CPF 

n. 010.881.011-94.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, com 

fundamento na Lei n. 0 5.478/68, e com arrimo no artigo 201, inciso III, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em substituição processual da 

criança Gabriely Aparecida Santos de Melo brasileira, nascida em 

08/10/2006 representada por sua genitora Sra. Zilda Aparecida Santos, 

nascida em 05/05/1984, natural de Brasnorte/MT, RG: 1621225-8 SSP/MT, 

CPF: 010.881.011-94, brasileira, solteira, residente na Vila Comunidade 

Simione, Bairro Centro, CEP 78579-000, ltanhangá/MT. Vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS c/c ALIMENTOS PROVISÓRIOS em desfavor de Roberdan 

Silva de Melo, brasileiro, residente na rua dos Namorados n° 113, Bairro 

Palmiteira, Juina-MT. Em razão dos fundamentos fáticos e jurídicos 

doravante expostos: I - Dos Fatos A genitora conviveu em união estável 

com o requerido por 6 (seis) anos, e deste relacionamento nasceu 

Gabriely Aparecida Santos de Melo, em 08/10/2006 cuja prova da filiação 

segue anexa através da cópia de certidão de nascimento. Após a 

separação do casal, a guarda da criança, ficou com mãe, a Sra. Zilda 

Aparecida dos Santos. Desde então, o Requerido não vêm adimplindo 

suas obrigações paternas, em especial na manutenção da criança, 

embora tenha condições financeiras para fazê-lo. A referida menor, por 

sua vez, necessita que o seu genitor contribua com o seu sustento para o 

seu sadio desenvolvimento, efetuando o pagamento mensal de pensão 

alimentícia, tendo em vista que sua genitora, não tem condições 

econômicas para, sozinha, responder pelas despesas ordinárias 

(alimentação, vestuário, saúde, etc) e extraordinárias (cuidados médicos, 

farmacêuticos, etc.) . [...] IV - Dos Pedidos Isso posto, requer o Ministério 

Público: a) Seja feita citação do Requerido Roberdan Silva de Melo, via 

carta precatória no endereço citado acima. b) A produção de todos os 

meios morais e legítimos de prova em direito admitidos, especialmente 

documental e testemunhal, requerendo para tanto, que seja dado vistas ao 

Ministério Público para especificação das provas que pretende produzir; 

c) Considerando a prova constituída de filiação, requer a fixação de 

alimentos provisórios num montante não inferior a metade (1/2) do salário 

mínimo vigente no país; d) Seja finalmente julgado procedente o presente 

pedido de prestação alimentícia em favor do prefalado menor, a ser fixada 

no valor de não inferior a metade (1/2) do salário mínimo vigente no país ou 

no valor adequado, conforme apurado na instrução, considerando o 

binômio necessidade/possibilidade, sendo devida a pensão alimentícia pelo 

requerido a partir de sua citação. e) conceder os benefícios da 

gratuidade, nos termos do art, 2°, § único, da Lei n° 1.060/50, tendo em 

vista não estar a representante legal do substituído em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família. Atribui à causa o valor de R$ 4. 728,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e oito reais). Tapurah, 24 de julho de 2015.

Despacho/Decisão: Vistos em substituição legal. Defiro os benefícios da 

gratuidade da Justiça. Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, II, do 

CPC).Comprovado o vínculo de parentesco entre a alimentanda e o 

alimentante, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 236,40 

(duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), devidos mensalmente 

a partir da citação, cujo valor deverá ser depositado, até o dia 10 de cada 

mês, na conta bancária indicada pela genitora do menor (fl. 14).Deixo de 

fixar os alimentos no valor pleiteado na exordial em razão da mingua de 

elementos que demonstrem os valores percebidos pelo requerido e da 

drasticidade do procedimento executório das prestações alimentícias caso 

o ora requerido não possua condições de arcar com o valor buscado pela 

parte autora. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de outubro de 2015 às 15h20. Cite-se e intime-se o requerido 

e a representante legal da menor para comparecerem à audiência supra, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, advertindo-se nos respectivos mandados que a 

ausência da requerente importará na extinção e arquivamento do feito, e a 

ausência do requerido em confissão e revelia.Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à oitiva das testemunhas e prolação 

da sentença.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 24 de novembro de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20974 Nr: 385-54.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Eliza Mattos - 

OAB:OAB/PR 32438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23669 Nr: 1515-45.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SORRISO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FINCO, ELY RUTH VALERIANA, Cleiton 

Klein, EDVANE DASIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 
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OAB:MT0006562-B

 CERTIFICO, que decorreu o prazo de intimação sem manifestação dos 

executados quanto ao pagamento de honorários, interposição de 

embargos ou nomeação de bens a penhora, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte exequente, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias, dar andamento ao feito, apresentando planilha 

atualizada dos débitos e indicação de bens passiveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1644-69.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM–SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km.

Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58774 Nr: 1582-29.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km.

Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59061 Nr: 1772-89.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI - 

OAB:OAB/RS 66424, FABIO DAVI BORTOLI - OAB:OAB/RS 66539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km.

Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55899 Nr: 65-86.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 “Diante da não intimação do reeducando para o ato, redesigno a audiência 

para a data de 22 de fevereiro de 2018, às 17 horas. Intime-se o 

reeducando no endereço constante às fls. 04 dos autos. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25588 Nr: 192-34.2011.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Chiodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1824-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dela Pria, ANDRÉ LUIZ DELA 

PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Fábio Petengill, 

em Ordem de Serviço nº 002/2016 – DF, art. 1º, que autoriza a 

movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e Zapresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km.
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Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61064 Nr: 3008-76.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANE SOUZA SILVA, JOSÉ LEANDRO BRITO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3008-76.2017.811.0108 (Código 61064)

Requerentes: Raiane de Souza Silva e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Raiane de Souza Silva e Jose Leandro Brito da Silva, 

objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos da menor Thalita 

Emanoelly Souza Silva.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60856 Nr: 2899-62.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CHIELE PEREIRA, GILBERTO ORTIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Helena 

Chiele Pereira e Gilberto Ortiz Pereira para que produza os efeitos legais e 

de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, 

por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira.Ciência ao Ministério Público.Depois de 

feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

02 de janeiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60483 Nr: 2697-85.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Higina dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a 

antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse 

particular, determinando seja angularizada a relação processual, com a 

citação do INSS, para responder à lide, no prazo definido em lei.Conforme 

dispõe o artigo 1º da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 2014, editada 

pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observado os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II 

da referida resolução.A tabela II estabelece como valor mínimo R$ 50,00 

(cinquenta reais) e máximo R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos) para honorários periciais, e considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a $ 248,53 (duzentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), pois guarda proporção 

ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.Portanto, nomeio como 

perito o (a) Dr(a) Luiz Carlos Brandão da Silva, clínico geral no PSF IV 

desta Comarca.(...) Outrossim, levando em conta o grande volume de 

feitos que reclamam realizações de perícias médicas e a carência de 

profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de noventa (90) dias para entrega 

do laudo, prazo que será contado a partir da intimação com a entrega dos 

quesitos e documentos ao Sr. Perito.Destaca-se que o pagamento dos 

honorários será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, caso seja 

necessário, consoante dispõe o artigo 29º da Resolução nº 305/2014 da 

CJF.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59750 Nr: 2187-72.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a 

antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse 

particular, determinando seja angularizada a relação processual, com a 

citação do INSS, para responder à lide, no prazo definido em lei.Conforme 

dispõe o artigo 1º da Resolução nº 305 de 07 de outubro de 2014, editada 

pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observado os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II 

da referida resolução.A tabela II estabelece como valor mínimo R$ 50,00 

(cinquenta reais) e máximo R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos) para honorários periciais, e considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a $ 248,53 (duzentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), pois guarda proporção 

ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.Portanto, nomeio como 

perito o (a) Dr(a) Julio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta 

Comarca.Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da 

Resolução nº 305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação 

do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e 

todos os dados necessários para a efetivação do pagamento, 

discriminando ainda o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 

(...) INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 1595-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA TEIXEIRA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora na 

ação cominatória de obrigação de fazer (concessão do salário 

maternidade), proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social, 

fazendo-o nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Sem custas processuais 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 1952-76.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvadir da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Alvadir da 

Rosa na Ação condenatória de concessão do benefício de aposentadoria 

por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social. Sem 

custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 01 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53137 Nr: 1153-96.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENO CLAUDINO BRAUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Seno Claudino 

Braum na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 01 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60330 Nr: 2568-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdM, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2568-80.2017.811.0108 (Código 60330)

Requerentes: Sandramara de Mello e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Sandramara de Mello e Gustavo Schewe, qualificados nos autos em 

epígrafe, referente a guarda, da menor Milena Schewe.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58670 Nr: 1519-04.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayara da Conceição Silva, Jose Renalto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1519-04.2017.811.0108 (Código 58670)

Requerentes: Mayara da Conceição Silva e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Inobstante a manifestação positiva ministerial acerca da homologação do 

acordo extrajudicial, há que se ressaltar que o requerente compareceu 

aos autos informando o descumprimento do acordo, ainda não 

homologado, pugnando pela nomeação de advogado dativo (f.18).

Desta forma, antes de apreciar o feito, nomeio para patrocinar a defesa do 

requerente José Renato de Lima o(a) advogado(a) Fabia Cristina Walter, 

OAB/MT 16.136.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 4 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a causídica para que represente o requerente, postulando o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para homologação do acordo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54714 Nr: 2012-15.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIR LUIZ FONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Nelcir Luiz 

Fonini na Ação condenatória de concessão do benefício de aposentadoria 

por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social. Sem 
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custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 02 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000052-70.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFAS MATUCULEN FORLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo nº 1000052-70.2017.8.11.0108 

Requerente: CLEOFAS MATUCULEN FORLIN Requerido (a): NATRAF 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos. Cuida-se de 

ação de indenização por negativação indevida c/c pedido de tutela 

antecipada, promovida por Cleofas Matuculen Forlin em face de Natraf 

Indústria e Comercio de Confecções Ltda ME, afirmando que emprestou 

uma folha de cheque no valor de R$ 1.586,80 (mil quinhentos e oitenta e 

seis reais e oitenta centavos) para a aquisição de produtos junto a 

empresa requerida. Informa, entretanto, que formulou acordo com a 

empresa requerida e a Cooperativa de Crédito SICRED, efetuando o 

pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) para o pagamento da dívida, 

efetuando depósito bancário do referido valor, recebendo, em 

contrapartida, o título de crédito (cheque). Contudo, afirma que teve seu 

nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, motivo pelo qual 

postula pela concessão da tutela antecipada, a fim de que seja suspensa 

a referida restrição. Verifica-se dos autos que não foi analisado o pedido 

de tutela antecipada e, em audiência, constatada ausência de citação da 

parte requerida, o requerente postulou pela análise do pedido de urgência. 

É o sucinto relatório. Decido. Analisando os autos e os documentos que 

instruíram a exordial, verifica-se a ausência dos pressupostos para a 

concessão da tutela, seja ela de urgência ou de evidência (CPC/2015, art. 

294). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (CPC/2015, art.300), enquanto que a de 

evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, deverá atender os incisos do artigo 

311 do CPC/2015, quais sejam: I - ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Cumpre mencionar que, inobstante seja 

evidente a relação contratual entre as partes, o requerente comprovou o 

pagamento apenas do valore de R$ 900,00 (novecentos reais), enquanto 

a dívida perfaz o total de R$ 1.586,80 (mil quinhentos e oitenta e seis reais 

e oitenta centavos), valor esse inscrito no cadastro de restrição. Ocorre 

que o requerente apesar de alegar a existência de acordo extrajudicial, 

razão pela qual teria efetuado o pagamento de apenas parte da dívida, ou 

seja, R$ 900,00, não colacionou aos autos qualquer documento capaz de 

comprovar tal composição, o que o eximiria do pagamento em duplicidade 

do débito. Nesse passo, inexiste nos autos a comprovação do pagamento 

do valor da dívida, ainda que parcial, em razão de suposto acordo, razão 

pela qual não se verifica plausível a concessão da tutela pretendida. Desta 

forma, estando ausentes os pressupostos para a caracterização da tutela 

de urgência ou de evidência, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

formulado na petição inicial. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, indicando o endereço da parte reclamada Natraf 

Indústria e Comercio de Confecções Ltda ME, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Após a intimação, aguarde-se por 30 

(trinta) dias a manifestação da parte autora, nos termos do art.485, III, 

CPC/2015 c/c art.51, caput, Lei nº 9.099/95. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tapurah (MT), 26 de novembro de 

2017. Fabio Petengill Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000237-11.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000237-11.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EBER ANDRE DOMINGUES 

PEIXOTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ROGER FERNANDES OAB: MT 8.343A-O Endereço: Des José de Mesquita, 

255, apto 1301, Araes, Cuiabbá - MT - CEP: 78005-190 , para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

06/03/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000248-40.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MARTINS SATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000248-40.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ALEXANDRO MARTINS 

SATELLI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT 16.250-A Endereço: AV Jornalista 

Alves de Oliveira, 32, A, Cidade Alta, Cuiabá - MT - CEP: 78030-445, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 06/03/2018 Hora: 14:00 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000249-25.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000249-25.2017.8.11.0108 REQUERENTE: OZEIAS FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT 16.250-A Endereço: AV Jornalista 
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Alves de Oliveira, 32, A, Cidade Alta, Cuiabá - MT - CEP: 78030-445 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 06/03/2018 Hora: 14:20 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000228-49.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA KONZEN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000228-49.2017.8.11.0108 REQUERENTE: NILVA KONZEN - ME 

REQUERIDO: LUCIANA NAVA Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: ASTOR 

BESKOW OAB: MT 16.586-A Endereço: Rua Curitiba, 621, casa, centro, 

Itanhangá - MT - CEP: 78579-000 , para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 06/03/2018 Hora: 14:40 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000253-62.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FONSECA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000253-62.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JANETE FONSECA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: 

MT 8.343A-O Endereço: Des José de Mesquita, 255, APTO 1301, Araes, 

Cuiabá - MT - CEP: 78005-190 , para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 06/03/2018 Hora: 15:00, 

a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000254-47.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000254-47.2017.8.11.0108 REQUERENTE: CAROLINE FERREIRA 

MARTINS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 8.343A-O Endereço: Des José 

de Mesquita, 255, APTO 1301, Aares, Cuiabá - MT - CEP: 78005-190 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 06/03/2018 Hora: 15:20 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000256-17.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000256-17.2017.8.11.0108 REQUERENTE: VALDINEIA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 8.343A-O Endereço: Des José 

de Mesquita, 255, APTO 1301, Araes, Cuibá - MT - CEP: 78005-190 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 06/03/2018 Hora: 15:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000257-02.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000257-02.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EDINELSON DA SILVA 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte requerida, por seu procurador, 

Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT 

14.992-S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 06/03/2018 Hora: 

16:00 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de 

Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000257-02.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000257-02.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EDINELSON DA SILVA 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 8.343A-O Endereço: DES JOSE 

DE MESQUITA, 255, APTO 1301, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-190 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 06/03/2018 Hora: 16:00 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Carlyne Ticyane Ferreira 

Ortiz Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 867-32.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI ONEVIO ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Certifico por fim, que INTIMO a parte AUTORA/REQUERENTE para que no 

prazo de 10 (dez) dias, deposite o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

para pagamento da perícia, nos moldes determinados na decisão de fls. 

258. O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio 

do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62827 Nr: 1382-18.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Federal de Cáceres-MT, Ministério 

Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Luan dos Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 DESPACHO

Vistos.

 Considerando a ausência de intimação da testemunha, redesigno a 

audiência para o próximo dia 19/02/2018, às 12h00min.

Intimem-se a testemunha. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57103 Nr: 808-63.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomaz Aquino Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a publicação de 24 não atingiu o causídico exclusivo 

para intimações de atos processuais e tendo em vista os termos da 

legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir-se vistas ao Representante da Parte Autora 

para manifestar-se, no prazo legal, quanto ao despacho de fls. 23, qual 

seja: “Vistos em correição. Intime-se o requerente para que se manifeste, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade. 19 de 

junho de 2017. Elmo Lamoia de Moraes. Juiz Substituto.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57280 Nr: 884-87.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Gonçalves de Paula, David Pereira Gonçalves, 

Elízio Ferreira de Souza, Francisco Fernandes Leite, Geronimo Gonçalves 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Teseu Bispo Freire 

Junior - OAB:20.111-B, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para, no 

prazo de 30 dias, cumprir determinação dos despacho retro, 

especialmente a parte transcrita abaixo, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

....Desse modo, determino a intimação da ré PREVILA para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994, tais como contracheques, 

holerites, comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59106 Nr: 49737-93.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana Francisco da Silva, Deize Coelho de Barros, 

Eunice Fernandes de Brito, Genuína Silva da Cruz, Maria Cicera Batista da 

Cruz, José Ferreira de Souza, Urbano Fernandes Leite, Margarid Toledo 

Ramos, Maria Iracy da Silva Leite, Terezinha Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Teseu Bispo Freire 

Junior - OAB:20.111-B, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para, no 

prazo de 30 dias, cumprir determinação dos despacho retro, 

especialmente a parte transcrita abaixo, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

....Desse modo, determino a intimação da ré PREVILA para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos que comprovem a data em 

que os servidores/autores receberam seus vencimentos no período de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994, tais como contracheques, 

holerites, comprovantes de depósito/transferência bancária, etc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60559 Nr: 271-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao autor sobre embargos à ação monitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26278 Nr: 321-40.2008.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cicera Batista da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Borba dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 

razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 
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836 do CPC.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 1242-62.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Correa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Farias - OAB:4202

 Considerando a concordância do Ministério Público, em atenção aos 

princípios do contraditório e da plenitude de defesa, bem como para evitar 

futura arguição de nulidade, acolho o pedido formulado pela Defesa às fls. 

560/561 e redesigno a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 19 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min. Saem intimados todos os presentes. 

Intime-se o Advogado da Defesa, por meio de publicação no DJe. Sai 

intimado o réu para, querendo, constituir novo advogado para comparecer 

à Sessão Plenária redesignada, e em caso de não comparecimento do seu 

advogado constituído, ser-lhe-á designado defensor dativo, na forma do 

art. 263 do CPP. Intimem-se os jurados ausentes para comparecer à 

Sessão Plenária redesignada, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 1398-45.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVCdM, WCdM, WDCdM, TVCdM, MPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DESPACHO

Vistos.

Diante da informação prestadas nos autos de cód. 61585, de que o 

requerido faleceu há cerca de quatro meses, e considerando a 

suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio a Dra. Débora 

Smerdeck Piotto, OAB/MT nº 22984, para patrocinar a defesa dos 

requerentes nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se a causídica nomeada para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25677 Nr: 1033-64.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo de Paiva Afonso, Celi Beraldo Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Freitas Faria, Luiz Carlos Dan, 

Procuradoria Geral do Estado, Ignes Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Beraldo Afonso - 

OAB:210916/SP, Marcelo A. F. Pagan - OAB:SP-167.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Palmiro da Silva e 

Lima-Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Wilson Donizeth de Freitas 

Farias - OAB:4202

 DESPACHO

Vistos.

 Diante da informação prestada no documento de fls. 403, reitere-se o 

Ofício de fls. 394, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pertinentes, de acordo com que foi informando no Ofício nº 

553/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA.

Intime-se o perito para que se manifeste acerca da petição de fls. 389/390, 

conforme determinado às fls. 391.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 526-54.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euciela Santos de Oliveira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

2- Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada um no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

3- Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

5- Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, 

intimando-se a parte exequente para manifestação.

6 - Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63533 Nr: 110-52.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDA, ASDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSG, MAdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3- Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 818-10.2015.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: nelson paschoalotto - OAB:, 

Nelson Paschoalotto - OAB:8530 A, roberta beatriz do nascimento 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

 Intime-se pessoalmente, pela última vez a parte requerente, para que 

promova o prosseguimento do feito, recolhendo as custas processuais 

referentes às diligências do Oficial de Justiça (fls. 39), sob pena de 

extinção do feito com fulcro no art. 485, III do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 1242-62.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Correa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Farias - OAB:4202

 REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI

DATA 19/02/2018 ÀS 9 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o Advogado do Réu para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 19/02/2018, às 9 horas, para 

Sessão Plenária do Júri, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52588 Nr: 773-74.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourisander Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 DESPACHO

Vistos.

 Diante da certidão de fls. 61, desconstituo o perito nomeado nos autos às 

fls. 52.

Por oportuno, nomeio como perito, independentemente de compromisso, o 

Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 

2949, endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Telefone 

n.º (65) 3624-9211, Cidade de Cuiabá-MT, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

Com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, determino 

que o ônus de produção da prova pericial recaia sobre o réu, haja vista a 

hipossuficiência do autor e a dificuldade de nomeação de perito médico 

nesta Comarca.

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem 

custeados pelo réu, tendo em vista que o perito nomeado deverá se 

deslocar da Capital até esta Comarca para a realização da perícia médica.

Intime-se o réu para realizar o depósito complementar dos honorários 

periciais, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovando nos autos, 

considerando que já foi depositado parte do valor às fls. 50/51.

Comprovado o depósito, intime-se o perito para designar data e hora da 

perícia médica junto ao Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio 

do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para a 

realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico.

Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, 

do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-41.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010093-41.2015.8.11.0077 REQUERENTE: CARLOS 

BENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 2 de fevereiro 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-48.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO)

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010045-48.2016.8.11.0077 REQUERENTE: MARIA 

DA APARECIDA GAMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para dizer se a obrigação foi cumprida pela executada, no prazo de cinco 

dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção da execução pelo 

cumprimento da obrigação. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-32.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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WANDERLEIA DE MORAIS COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010059-32.2016.8.11.0077 EXEQUENTE: 

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 2 de 

fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Autos nº: 51-14. 2003.811.0102

Código nº: 63148

 Vistos, etc.

Ciente da decisão do Tribunal de Justiça juntada à ref. 118, que autorizou 

a venda do milho depositado em juízo, “pela cotação de mercado e sob a 

supervisão do juiz do processo na comarca de origem, devendo o dinheiro 

da venda ser depositado em Juízo, até posterior deliberação”.

Os executados Elso Vicente Pozzobon apresentaram à ref. 120 proposta 

pugnando pela expedição de mandado para alienação do produto.

Todavia, antes de proceder a expedição de mandado de alienação, 

INTIME-SE a empresa depositária – CEVITAL – para que apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, 03 (três) cotações de mercado aplicáveis ao 

produto, devendo ainda se manifestar quanto à proposta feita pelos 

executados.

Às providências.

 CUMPRA-SE, com urgência.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Vera/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108057 Nr: 1373-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR HENRIQUE COSTA, LUAN CARLOS 

VALENTIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1373-49.2015.811.0102

Código n. 108057

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciaria quanto ao cumprimento da decisão 

proferida à ref. 157.

No mais, considerando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ref. 154), EXPEÇA-SE a guia de execução penal 

definitiva dos acusados.

Após o cumprimento de todos os comandos insertos na sentença 

proferida nestes autos (ref. 117) e no acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ref. 154), ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116579 Nr: 1435-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REIS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 “Vistos, etc.

Considerando a informação de que a testemunha Dilson Salvador esta 

viajando (ref. 36), REDESIGNO esta audiência para o dia 07 de fevereiro 

de 2017, às 14h00min.

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante da nova data.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116579 Nr: 1435-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REIS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO DE REF. 41, A SEGUIR TRANSCRITA: "“Vistos, etc. 

Considerando a informação de que a testemunha Dilson Salvador esta 

viajando (ref. 36), REDESIGNO esta audiência para o dia 07 de fevereiro 

de 2017, às 14h00min. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante da nova data.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário.”
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 

 

 

EDITAL N. 3/2018-CA 

 

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, no uso 

de suas atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo 

realizado em 4.2.2018, a saber:  

 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 

01    X  21  X   

02  X    22 X    

03 X     23   X  

04  X    24 X    

05   X   25 X    

06  X    26    X 

07  X    27 X    

08    X  28    X 

09  X    29   X  

10 X     30   X  

11 X     31 X    

12   X   32    X 

13   X   33   X  

14 X     34    X 

15    X  35 X    

16    X  36  X   

17  X    37  X   

18   X   38   X  

19    X  39 X    

20  X    40  X   

 

 

Considerando o disposto no item 8.1 do Edital n.º 19/2017-CA, da divulgação do 

referido gabarito, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

do primeiro dia útil subsequente à divulgação. 

 

De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser 

interpostos no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, 

devidamente assinados.”  
 

Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 

do previsto no item 8.2, já mencionado. 

 

 

O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 

provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
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Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 

Cumpra-se. 

 

 

Paranatinga/MT, 5 de fevereiro de 2018. 

 

 

JORGE HASSIB IBRAHIM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 

 

 

EDITAL Nº. 001/2018/DF 

 

 

O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do 

Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito 

Preliminar das provas de Nível Médio, realizada no dia 04.02.2018, conforme disposto no 

Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de dezembro de 2018. 

 

 

 

G A B A R I T O  P R E L I M I N A R :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: 

 

1- O candidato que pretender  interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da 

prova deverá apresentá-lo nos dias 07 e 08 de fevereiro/2018; 

2- Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá utilizar o formulário 

padrão, disponível na Coordenadoria Administrativa desta Comarca; 

3- O Recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para 

tanto, a data da interposição nesta Coordenadoria Administrativa; 

4- Não serão aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 

além do previsto; 

5- O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 

provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 

Conhecimentos 

Gerais  

1 
 

ANULADA 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Português 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

Raciocínio Lógico 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

Noções de 

Informática 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

A D 

A B 

C

 B C  

D 

A B D B 

A B C D B D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C 

D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C B C 

B C 

C

 B C  

A 

B 

D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D 

B 

C 

C

 B C  

A 

D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A B D 

A B C D A C D 

A B C D B C D 

A B C D A B C 

A B C D A B D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

B 

D 

D 

D 

A 

D 

A B D 

A B D 

A B C 

A B C D A C D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D B 

C 

C

 B C  

C A 

D A 

D 

D 

C

 B C  
B 
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6- Se do exame de recurso resultar em anulação da questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independentemente 

de terem recorrido; 

7- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 

e/ou de gabarito oficial definitivo. 

 

 

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 

 

Nova Canaã do Norte, 05 de fevereiro de 2018. 

 

 

Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 

 
EDITAL Nº. 002/2018/DF 
 
 
O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do 
Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Médio, em conformidade com o Edital nº. 
010/2017/DF, de 11 de Dezembro de 2018. 

 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
 

CLASSIF. 
ORD. NOME  

PF 
 

SITUAÇÂO 
 

Conclusão 
do Ensino 

Médio 
1 14 GEANE DE SOUZA FURLAN  

77,50 
 

Aprovada (o) 
 

Dez/2018 
2 1 JOSE VINICIO LIZOT  

67,50 
 

Aprovada (o) 
 

Dez/2018 
3 17 WENDER ALVES PEREIRA  

60,00 
 

Classificada 
(o) 

 
Dez/2018 

4 20 ANDREYNA MARQUES CARVALHO  
60,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2019 

5 4 JOÃO NICOLAS STAUDT  
55,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2018 

6 6 FERNANDA MARIA PEREIRA  
55,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2018 

7 3 MICHELLE BARBÃO DOS SANTOS  
52,50 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2018 

8 13 LETICIA PEREIRA JARDIM  
52,50 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2019 

9 22 EDUARDA DE ARAUJO GODOIS  
50,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2018 

10 10 BEATRIZ FRASSON DA SILVA  
50,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2018 

11 7 DENISE DA SILVA  
50,00 

 
Classificada 

(o) 

 
Dez/2019 

 8 LUCIMAR CARVALHO DE JESUS  
47,50 

 
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 15 ANDRESSA SARAN  
45,00 

 
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 

Disponibilizado - 06/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10194 Caderno de Anexos - 6 de 16



 11 INGRIDY ISTEFANY RODRIGUES 
DIODATO 

 
45,00 

 
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 
 2 MATHEUS FELIPE AVALLONE  

45,00 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2018 
 5 YGOR APARECIDO PARISI 

TRINDADE 
 

42,50 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2018 
 19 EMILY RAYANE SANTOS 

DELLATESTA 
 

42,50 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2019 
 23 WILLIAN GOMES PILLER  

42,50 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2018 
 12 FRANCISCA SABRINA OLIVEIRA  

40,00 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2018 
 21 KAREM RAFAELLA PEREIRA  

37,50 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2019 
 16 SUELLEN DA SILVA FONDELO  

32,50 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2019 
 18 CAROLINA MARTINS DA SILVA  

30,00 
 

Reprovada (o) 
 

Dez/2019 
 

 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
 
Nova Canaã do Norte, 09 de Fevereiro de 2018. 
 

 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÂ 

 

 PORTARIA Nº. 004/2018-GAB 

 

Disciplina a entrada, permanência e participação de criança e adolescente no festejo 

carnavalesco/momesco de 2018 na Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos locais em que compete à 

autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, e estabelece medidas referentes ao requerimento 

de alvará de autorização. 

 

O M. M. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 227 da CRFB/88, no sentido de que é dever assegurar à 

criança e ao adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante da sociedade em 

geral e, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de todo forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO o direito da criança e do adolescente ao acesso às diversões e espetáculos 

públicos classificados como adequados à sua faixa etária – Lei n. 8.069/90, art. 75 -, participarem do 

evento social e cultural denominado Carnaval e, ainda, ser dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 70; 

CONSIDERANDO competir à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 

mediante alvará a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsável em estádio, ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou 

congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, de 

teatro, rádio e televisão, assim como a participação deles, acompanhados ou não de quem de direito, 

em espetáculos públicos e seus ensaios, bem como certames de beleza - Lei n. 8.069/1990, art. 149; 

CONSIDERANDO o festejo carnavalesco/momesco do ano de 

2018, ocorrente entre 9 até 14 de fevereiro, época em que se faz necessário atenção à proteção da 

criança e adolescente. 

 

Disponibilizado - 06/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10194 Caderno de Anexos - 8 de 16



RESOLVE: 

Art. 1º. A entrada e permanência de criança ou adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 2º - no evento 

carnavalesco realizado em local público ou particular com acesso/aberto ao público em geral, 

desacompanhado dos genitores/pais ou responsável, dependerá da observância das determinações 

contidas nessa Portaria - Lei n. 8.069/90, art. 149, I - e legislação correlata sobre o tema. 

Art. 2º. A participação de criança e adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 2º -, desacompanhado ou 

acompanhado dos genitores/pais ou responsável, em espetáculos públicos e seus ensaios, bem como 

certames de beleza, somente se dará mediante alvará de autorização judicial – Lei n. 8.069/90, art. 

149, II. 

Parágrafo único. O requerimento deve ser apresentado à autoridade judiciária diretamente pelo 

requerente ou representado por advogado legalmente habilitado, com a qualificação completa e 

acompanhado de cópia reprográfica de documento de identidade civil oficial e CPF/MF (pessoa 

física) ou do ato constitutivo e CNPJ/MF (pessoa jurídica), apresentando, ainda, a descrição do local 

do evento, horários de início e término, oferta ou não de bebida alcoólica, alvarás e laudos 

necessários ao estabelecimento ou evento, a forma em que será realizada a segurança, prova de 

comunicação ao Conselho Tutelar, à Secretaria Municipal de Saúde, às Polícias Judiciária Civil e 

Militar e outros que entender necessário, assim como autorização assinada pelo pai, a mãe, o tutor ou 

o guardião, atestado/comprovado documentalmente, constando expressamente o nome da pessoa que 

estará presente no local e se responsabilizará pela criança ou adolescente no momento dos ensaios e 

apresentações, a declaração de matrícula e frequência das aulas escolares e cópia do documento de 

identidade oficial do participante e outros que entender necessário.  

Art. 3º. São considerados responsáveis pela criança e adolescente: 

I - o pai, a mãe, o tutor ou o guardião, desde que atestado/comprovado documentalmente; 

II - os ascendentes (avós, bisavós) ou parentes colaterais até o terceiro grau (tios e sobrinhos, irmãos 

e cunhados), desde que maiores de 18 (dezoito) anos e atestado/comprovado documentalmente (seja 

perceptível, pela simples visualização do documento, o vínculo de parentesco alegado); 

III - a pessoa maior de 18 (dezoito) anos, no gozo de suas capacidades civis, mentais e identificada 

por documento oficial com foto, autorizada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e 

com firma reconhecida em cartório ou subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) 

Conselheiros Tutelares do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca.  
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Art. 4º. O evento festivo enunciado baile matinê, vespertino, desfile de bloco infanto juvenil ou 

outro similar realizado em via pública ou local aberto e exposto ao sol somente poderá ser realizado 

das 8h (oito horas) até às 11h (quatorze horas) e das 16h (dezesseis horas) até às 19h (dezenove 

horas) e, quando promovido em lugar protegido dos raios solares, em qualquer período do dia e até 

às 20h (vinte horas), permitida a entrada e permanência apenas de criança e adolescente com idade 

igual ou superior a 12 (doze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos, assim como um ou ambos os 

genitores/pais ou responsável. 

I - a criança – Lei n. 8.069/90, art. 2º – e o adolescente com idade igual ou superior a 12 (doze) anos 

e inferior a 14 (quatorze) anos deverão estar acompanhados de um ou ambos os genitores (pai/mãe) 

ou responsável. 

II - o adolescente com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos 

poderá estar desacompanhado, desde que mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, 

mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e com firma reconhecida em cartório ou 

subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros Tutelares do Município ou pelo 

Agente da Infância da Comarca. 

Parágrafo único. Será proibido/defeso a venda, fornecimento, entrega e ingestão de bebida alcoólica 

ou substância que cause dependência física ou psíquica, ainda que para adulto/maior de 18 (dezoito) 

anos, evitando a colocação do menor em risco e educando contra a ingestão e uso, em respeito a sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Art. 5º. No desfile de bloco, cordão, escola de samba, baile ou assemelhado aberto ao público em 

geral será permitida entrada e permanência de criança e adolescente nos seguintes termos: 

I - a criança – Lei n. 8.069/90, art. 2º – e o adolescente com idade igual ou superior a 12 (doze) anos 

e inferior a 14 (quatorze) anos deverão estar acompanhados de um ou ambos os genitores (pai/mãe) 

ou responsável. 

II - o adolescente com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos e inferior a 16 (dezesseis) anos 

poderá estar desacompanhado apenas até 23h (vinte e três horas), desde que mediante porte de 

autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, sempre por escrito e com firma 

reconhecida em cartório ou subscrito/assinado concomitantemente por 2 (dois) Conselheiros 

Tutelares do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca – ANEXO II. 

III - o adolescente com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e inferior a 18(dezoito) anos 

poderá estar desacompanhado apenas até 0h30min (zero hora e trinta minutos/meia noite e meia 

hora), desde que mediante porte de autorização escrita assinada pelo pai, mãe, tutor, ou guardião, 
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sempre por escrito e com firma reconhecida em cartório ou subscrito/assinado concomitantemente 

por 2 (dois) Conselheiros Tutelares do Município ou pelo Agente da Infância da Comarca – ANEXO 

III. 

Parágrafo único. Caso agregue ao preço do ingresso, camisa, abadá ou outros, o fornecimento 

gratuito de bebidas alcoólicas - “open bar” -, será terminantemente proibida à entrada e permanência 

de criança e adolescente desacompanhados de um ou ambos os genitores (pai/mãe) ou responsável e 

deverá ser afixado no local de acesso, bares e onde mais esteja servindo a bebida, cartaz visível e 

legível sobre a proibição de venda, fornecimento, entrega e consumo por menores de 18 (dezoito) 

anos. 

Art. 6º. A criança e adolescente em situação irregular será retirada do local e imediatamente 

entregue aos genitores (pai/mãe) ou responsável, ao Conselheiro Tutelar, ao Agente da Infância e, se 

necessário, recolhido(a) em instituição própria, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

administrativa ou penal. 

Parágrafo único. É considerado irregular o menor em situação de abandono ou de risco, decorrente 

da conduta omissiva ou comissiva de seus genitores (pai/mãe) ou responsável e da sociedade, como 

quem for encontrado usando spray proibido, ingerindo bebida alcoólica ou alcoolizado, consumindo 

produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica ou aparentemente drogado, em 

vias de fato, sobre os ombros de adultos em locais de intenso fluxo de foliões, praticando topless, 

bottomless e outras que atentem contra a integridade física, psíquica e moral, a serem verificadas 

com a utilização da razoabilidade e bom senso. 

Art. 7º. Os organizadores do evento e proprietários, sócios, promotores, diretores, dirigentes, 

gerentes ou responsáveis outros por estabelecimentos, entre os quais, clubes, bares, restaurantes, 

lanchonetes, boates, discotecas, supermercados, casas de conveniências e congêneres, assim como 

hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, deverão observar o cumprimento das disposições 

dessa Portaria, da Lei n. 8.069/90 e da legislação correlata. 

§ 1º. É dever atender, caso ainda não o faça, o determinado, entre outras, pela Lei n. 11.577/2007 - 

torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração sexual 

e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias -, Lei n. 9.294/1996 – 

proibição de venda a menores de 18 (dezoito) anos cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 

qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco - e Leis Estaduais n. 7.620/2002 - 

proíbe a venda de bebidas que contenham componentes energéticos a menores de 18 (dezoito) anos – 

e n. 9.791/2012 - estabelece sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, 
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ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos de idade e dá outras providências -, bem como 

o Decreto Estadual n. 1.588/2013 - regulamenta a Lei n. 9.791, de 27 de julho de 2012, que 

estabelece, no Estado de Mato Grosso, sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida 

alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá outras 

providências.  

§ 2º. Será responsabilizado por eventual ABUSO NO USO DE INSTRUMENTOS SONOROS, caso 

realize o evento em ambiente aberto e sem acústica ou isolamento para o som, na zona urbana em 

que há crianças e adolescentes residindo, bem como caso não providencie que o VOLUME 

permaneça em intensidade que não cause perturbações sonoras abusivas de qualquer natureza, sem 

prejuízo do direito de vizinhança com o uso normal da propriedade e a garantia ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

§ 3º. Descumprir, dolosa ou culposamente, determinação da autoridade judiciária ou Conselho 

Tutelar, bem como deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que 

dispõe a Lei n. 8.069/90 sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre 

sua participação no espetáculo são infrações com pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de 

referência e, em caso de reincidência daquela sua dobra e desta a autoridade judiciária poderá 

determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias – Lei n. 8.069/90, arts. 249 e 

258.  

Art. 8º. Na fiscalização/verificação do cumprimento da normatização, fica assegurado aos agentes de 

fiscalização e autoridades competentes o livre acesso a todos os locais de eventos ou 

estabelecimentos, mediante identificação com credencial, ficando facultado aos organizadores e 

proprietários de estabelecimentos a exigência de exibição do documento. 

§ 1º. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária (Agente Voluntário da Infância), membro 

do Conselheiro Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista em 

Lei é crime, com pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos – Lei n. 8.069/1990, art. 236. 

§ 2º. Na hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa de frustrar a fiscalização, fica 

autorizado a busca de apoio das Polícias Militar e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA 

DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, haja vista a necessidade iminente de fiscalização 

quanto à participação,  ingresso e permanência de crianças e adolescentes nos eventos. 

Art. 9º. Os casos omissos serão regulados pelo magistrado com competência da Infância e 

Juventude, mediante alvará de autorização judicial, ouvido o Ministério Público, sempre que 

possível, e levando em conta, dentre outros fatores, os princípios da Lei n. 8.069/90, as 
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peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência habitual ao local, a 

adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes e a natureza 

do espetáculo – Lei n. 8.069/90, art. 149, § 1º. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições 

administrativas em contrário. 

Art. 11. Afixe cópia reprográfica da Portaria no átrio do Fórum e remeta/encaminhe, 

preferencialmente por meio eletrônico, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ao Conselho Tutelar, à Polícia Militar, à Polícia 

Judiciária Civil, ao Poder Executivo Municipal – para ciência dos Conselhos Municipais da Criança 

e do Adolescente e das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação e Cultura -, à 

Associação Comercial – para ciência dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e 

estabelecimentos congêneres da cidade –, bem como dê ciência aos meios de comunicação (rádio, 

televisão, imprensa escrita e internet) para ampla divulgação. 

Publique. Intime. Cumpra. 

Nova Ubiratã, 05 de fevereiro de 2018. 

 

 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito/Diretor do Foro. 
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ANEXO I 

 

AUTORIZAÇÃO ENTRADA E PERMANÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

ACOMPANHADO(A) – CARNAVAL 2018 

 

 

 

___________________________________________________, portador(a) do RG 

n.___________________, CPF n._______________________, com endereço 

_________________________________________, telefone n.(___)___________, AUTORIZO a 

entrada e permanência da(o) criança/adolescente 

_________________________________________________, nascido(a) em ____/____/________, 

filho de _________________________________________ e 

_________________________________________________________,sob a responsabilidade e 

na companhia de___________________________________ 

_________________________________,portador(a) do RG n._______________ e do CPF 

n.______________________, com endereço 

________________________________________________________________, telefone 

n.(__)__________________,  no evento/local (Lei n. 8.069/90, art. 149, 

I)_______________________________________________________, período 

de ____/____/______ até ____/____/______. 

 

Assinatura 

 

Conselheiro(a) Conselheiro(a) 
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ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO ENTRADA E PERMANÊNCIA ADOLESCENTE COM IDADE IGUAL 

OU SUPERIOR A 14 (QUATORZE) ANOS E INFERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS 

DESACOMPANHADO APENAS ATÉ 23H (VINTE E TRÊS HORAS) – CARNAVAL 

2018 

 

 

 

___________________________________________________, portador(a) do RG 

n._________________, CPF n._______________________, com endereço 

_______________________________________________________, telefone n. 

(____)_____________, AUTORIZO a entrada e permanência da(o) criança/ 

adolescente ______________________________________________________, 

nascido(a) em ____/____/______, filho de________________________________ e 

______________________________________, no evento/local (Lei n. 8.069/90, art. 149, 

I)_________________________________________________________, 

período de ____/____/_____ até ____/____/____. 

 

Assinatura 

 

Conselheiro(a) Conselheiro(a) 
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ANEXO III 

 

AUTORIZAÇÃO ENTRADA E PERMANÊNCIA ADOLESCENTE COM IDADE IGUAL 

OU SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS E INFERIOR A 18 (DEZOITO) ANOS 

DESACOMPANHADO(A) ATÉ 0H30MIN (ZERO HORA E TRINTA MINUTOS/MEIA 

NOITE E MEIA HORA) – CARNAVAL 2018 

 

 

 

___________________________________________________, portador(a) do RG 

n.__________________, CPF n._______________________, com endereço 

_________________________________________________________, telefone n. 

(___)____________, AUTORIZO a entrada e permanência da(o) criança/ adolescente 

______________________________________________________, 

nascido(a) em ____/____/____, filho de_________________________________ e 

_____________________________________________, no evento/local (Lei n. 8.069/90, 

art. 149, I) _________________________________________________, 

período de ____/____/______ até ____/____/______. 

 

Assinatura 

 

Conselheiro(a) Conselheiro(a) 
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